Wersja z dn. 17

listopada 2020
REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK „DZIEJE SIĘ!”

I. ORGANIZATOR I CEL
1. Ogólnopolski kongres bibliotek „Dzieje się!” (dalej zwany „Kongresem”) realizowany jest w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów
aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe
umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było
realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
2. Kongres jest organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej zwaną „FRSI”,
„Organizatorem” lub „Administratorem”) z siedzibą w Warszawie, 00-359, ul. Kopernika 17, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048.
3. Kongres odbędzie się w dn. 9 grudnia 2020 roku. Kongres odbędzie się na platformie Hopin. Kongres jest
skierowany dla bibliotekarek i bibliotekarzy z terenu całej Polski, a także osób współpracujących z bibliotekami (np.
przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, studentów i pracowników naukowych) i innych
osób zainteresowanych treściami merytorycznymi Kongresu.
4. Szczegółowe informacje o Kongresie znajdują się na stronie www.kongresbibliotek.pl.
II. POJĘCIA I ICH ZNACZENIE
1. Administrator – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będąca Organizatorem Kongresu
i właścicielem, podmiotem zarządzającym i prowadzącym stronę internetową www.kongresbibliotek.pl oraz
platformę Hopin, za pośrednictwem której odbywa się Kongres.
2. Baza Uczestników Kongresu – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich
Uczestników Kongresu, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Uczestnika Kongresu, na potrzeby rekrutacji i
udziału w Kongresie.
3. Formularz zgłoszeniowy online – Formularz w bazie Freshmail, do którego Uczestnik Kongresu wprowadza
niezbędne dane
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Rekrutacja – proces mający na celu wyłonienie Uczestników Kongresu .
6. Uczestnik Kongresu – każda osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy online udziału w Kongresie,
otrzymała link do platformy Hopin i dokonała aktywacji konta uczestnika.
7. Hopin – Platforma internetowa za pośrednictwem, której odbędzie się Kongres.
III. UCZESTNICY KONGRESU
1. Do zgłoszenia udziału w Kongresie uprawnione są bibliotekarki i bibliotekarze, niezależnie od wielkości
miejscowości, z terenu całej Polski a także osoby współpracujące z bibliotekami (np. przedstawicieli organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych, studentów i pracowników naukowych) i inne osoby .
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONGRESIE i PROCEDURA REJESTRACJI
1. Osoba chcąca wziąć udział w Kongresie wypełnia formularz zgłoszeniowy online. Dniem rozpoczęcia rekrutacji na
Kongres jest 17 listopada 2020 roku, godz. 13.00
2. Każdy Uczestnik Kongresu może wysłać tylko jeden poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy online.
3. Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy do udziału w Kongresie, otrzymają na podany adres e-mail link
aktywacyjny do uczestnictwa w Kongresie.
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4. W formularzu zgłoszeniowym, uczestnik musi podać imienny/indywidualny, a nie instytucjonalnego adresu email. Indywidualny adres mailowy jest warunkiem niezbędnym do utworzenia profilu uczestnika na platformie Hopin.
V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą
w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17.
2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu rekrutacji na Kongres będą przetwarzane w celach związanych z
wyłonieniem Uczestników Kongresu i udziału w Kongresie. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa
zgoda.
3. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji na Kongres.
4. Dane niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji obejmują: imię i nazwisko, opcjonalnie profile w mediach
społecznościowych, nr telefonu, adres e-mail (imienny, a nie instytucjonalny), nazwa i dane instytucji, którą
reprezentujesz (adres, miejscowość, gmina, kod pocztowy).
5. Dane Uczestnika będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku udziału w Kongresie do
czasu zakończenia Kongresu. W obu przypadkach dane mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. FRSI dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane w bezpieczny sposób.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
8. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej,
organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
9. Służy Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych
osobowych.
10. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż do jakich zostały one
zebrane.
11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00359 Warszawa z dopiskiem: rekrutacja na kongres „Dzieje się!”.
12. Poza tym, że Administratorem danych osobowych jest Organizator, platforma internetowa, za pośrednictwem
której będzie realizowany Kongres przetwarza dane osobowe niezależnie od Organizatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Kongresu ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
2. FRSI będzie informowała o każdej zmianie Regulaminu na stronie biblioteki.pl
3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej niż data jego
publikacji.
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