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załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2020 

 

Regulamin udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu RETHINK  

(zwany dalej łącznie „Regulaminem”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udziału w 2 (dwóch) warsztatach (zwanych dalej łącznie 

„Warsztatami”, a każdy z osobna „Warsztatem”), realizowanych w ramach europejskiego 

projektu RETHINK prowadzonego w zakresie komunikacji naukowej i wypracowywania metody 

jej ulepszania.  

2. Organizatorem Warsztatów jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 

00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 02/06 (zwany dalej „Organizatorem” 

lub „CNK”).  

3. Warsztaty zostaną przeprowadzone online za pośrednictwem platformy Zoom (zwanej dalej 

„Platformą”) w dniach: 9 oraz 16 listopada 2020 r. o godz. 18.00 i każdy Warsztat będzie trwał 

około 2 (dwóch) godzin zegarowych. Temat pierwszego Warsztatu to: Sensemaking w kontekście 

pandemii koronawirusa, zaś drugiego Warsztatu to: Jakość komunikacji naukowej w kontekście 

pandemii koronawirusa. 

4. Warsztaty mają charakter zamknięty. Udział w Warsztatach jest możliwy wyłącznie dla osób, 

które otrzymały od CNK zaproszenia.  

5. Udział w Warsztatach jest nieodpłatny. W każdym Warsztacie może wziąć udział maksymalnie 15 

(piętnaście) osób. W Warsztatach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.  

6. Organizator nie zapewnia materiałów zużywalnych potrzebnych do przeprowadzenia ćwiczeń  

i prezentowanych podczas Warsztatów.  

 

§ 2 

Zasady udziału w Warsztatach 

1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest potwierdzenie udziału w danym Warsztacie na 

następujący adres e-mail: iwona.kaminska@kopernik.org.pl do dnia 6 listopada 2020 r.  

2. Do dnia 8 listopada 2020 r. zaproszona przez CNK osoba (zwana dalej z osobna 

„Uczestnikiem”, zaś łącznie „Uczestnikami”), która potwierdzi udział w danym Warsztacie, 

otrzyma link umożliwiający wzięcie w nim udziału oraz wszelkie niezbędne dodatkowe informacje.  

3. Potwierdzenie wzięcia udziału w Warsztatach jest równoznaczne z deklaracją udziału w 

Warsztatach. 

4.  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Organizatora o takiej rezygnacji. Uczestnik nie może przekazać 

swojego zaproszenia innej, wybranej przez siebie osobie.  
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5. W ramach Warsztatów mogą być udostępniane przez Organizatora i prowadzących nagrania 

wideo, obrazy, teksty (dalej „Materiały CNK”).  

6. Uczestnicy Warsztatów mogą udostępniać swoje nagrania wideo lub zdjęcia swoich prac 

powstałych w wyniku udziału w Warsztacie (dalej „Materiały Uczestników”).  

7. Zarówno Materiały CNK, jak i Materiały Uczestników mogą być udostępniane publicznie na 

zasadach licencji Creative Commons przy uznaniu autorstwa oraz z możliwością dalszego 

korzystania na tych samych warunkach (CC-BY-3.0 PL).  

8. Zabronione jest udostępniane przez Uczestników Materiałów niezwiązanych z udziałem 

Uczestnika w Warsztatach, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zawierających 

treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego (zabronione jest 

udostępnianie Materiałów, których Uczestnik nie jest się autorem).  

9. Uczestnicy Warsztatów będą mogli komunikować się z prowadzącymi, jak również ze sobą 

nawzajem za pośrednictwem czatów, wiadomości bezpośrednich, wideokonferencji. Zabronione 

jest wysyłanie treści reklamowych i niezwiązanych z tematem Warsztatów (tzw. spam), a także 

złośliwego oprogramowania. Zabronione jest również obrażanie innych Uczestników bądź inne 

zachowanie naruszające dobre obyczaje, jak i dobre imię CNK.  

10. CNK zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów Uczestników naruszających zasady 

określone w ust. 9 powyżej, a także do zawieszenia lub usunięcia z Warsztatów Uczestnika 

naruszającego zasady określone w Regulaminie.  

11. Przebieg Warsztatów będzie utrwalany przez Organizatora. Akceptując Regulamin Uczestnik 

nieodpłatnie udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego 

w trakcie Warsztatów wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Organizatora w celu stworzenia raportu 

z przebiegu Warsztatów przez czas trwania projektu RETHINK, jednak nie dłużej niż do dnia 30 

czerwca 2022 r. Organizator uzyskuje prawo do korzystania z utrwalenia wizerunku w zakresie 

wskazanym powyżej z chwilą jego utrwalenia.  

 

§ 3 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, którego pełna nazwa i 

siedziba zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.  

2. Dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika) będą przetwarzane wyłącznie dla 

celów związanych z udziałem przez Uczestnika w Warsztatach. Dane osobowe w postaci 

wizerunku Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu stworzenia przez Organizatora 

raportu z przebiegu Warsztatów.  

3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Uczestnika przetwarzane będą do dnia 17 listopada 

2020 r., zaś dane osobowe w postaci wizerunku  Uczestnika będą przetwarzane do 30 czerwca 

2022 r. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora 

oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
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5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub 

ograniczyć ich przetwarzanie. Może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez 

przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: 

iwona.kaminska@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Ma także prawo do przenoszenia 

danych.  

6. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu 

nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia 

udziału w Warsztatach.  

9. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany.  

10. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod 

adres e-mai: iwona.kaminska@kopernik.org.pl.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

Uczestnika.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. CNK dokłada wszelkich starań, aby przekazać osobom Uczestnikom Warsztatów zrozumiałe 

zasady dotyczące realizacji zadań podczas Warsztatów.  

2. Regulamin zostanie udostępniony każdej osobie zaproszonej do udziału w Warsztatach, jak 

również jest dostępny na podstronie projektu RETHINK pod adresem: 

www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/projekty-i-wydarzenia.  

3. CNK ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami, za 

uprzednim powiadomieniem Uczestników.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

 

 

         
..…………………….…………………………………………  

   (podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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