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REGULAMIN WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH ON-LINE MEDIA PLUS  

§ 1 ORGANIZATOR  

1. Organizatorem warsztatów dziennikarskich ON-LINE MEDIA PLUS (dalej: „Warsztaty”) jest 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 10A, 

posługująca się numerem NIP:  526-21-49-912 i numerem REGON: 010100610 (zwana dalej 

„Organizatorem”).  

2. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników zawartych 

w Zbiorze Danych o Uczestnikach Warsztatów zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” w celu przeprowadzenia 

Warsztatów. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Opiekunowie 

małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich 

dobrowolnie podanych danych osobowych. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony 

prywatności należy kierować  na adres e-mail: redakcja@ida.pol.org.pl. 

3. Zgłoszenie i udział Uczestnika w warsztatach jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się i 

zaakceptowaniu na piśmie niniejszego Regulaminu przez Uczestników oraz Opiekunów. 

Regulamin opublikowano (również w formie pliku do pobrania) na stronie internetowej 

ida.pol.org.pl. Przystąpienie do udziału w Warsztatach obliguje Uczestników do przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE  

1. Miejscem organizacji Warsztatów jest Warszawa.  

2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty zorganizowane zostaną w dwóch turach w 

dniach : 30 listopada - 4 grudnia oraz 7 grudnia - 11 grudnia 2020 r. Za realizację warsztatów 

odpowiada Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie działająca we współpracy z Wydziałem 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: „Partner”). 

Tematyka Warsztatów prezentowana jest na stronie internetowej ida.pol.org.pl. Uczestnik 

dokonując zgłoszenia  i decydując się na udział w Warsztatach akceptuje zaprezentowane na 

stronie ida.pol.org.pl szczegóły dotyczące Warsztatów, w szczególności ich termin i tematy. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla dorosłych  (dalej: „Uczestnicy”).  W Warsztatach mogą wziąć 

udział dziennikarze polskich mediów na Wschodzie i w Czechach – pracownicy i 

współpracownicy stacji radiowych oraz telewizyjnych, redakcji tytułów prasowych i portali 

internetowych, a także niezależni dziennikarze. 

4. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za Uczestników. Uczestnicy zobowiązani są do 

przestrzegania Regulaminu Partnerów, w szczególności w zakresie zasad BHP oraz stosowania 

się do wskazówek i poleceń personelu Organizatora oraz Partnerów.  

5. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona i określona przez 

Organizatora, a wynosi 12 osób na grupę.  
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6. Organizator zachowuje prawo do odwołania Warsztatów. 

7. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. Ilość osób prowadzących 

określa Organizator.  

8. Warsztaty odbywają się w języku polskim. Uczestnicy muszą wykazywać się jego znajomością 

umożliwiającą komunikację i tworzenie materiałów prasowych w języku polskim. 

9. Warsztaty mają charakter nauki teoretycznej i praktycznej. Organizator  nie odpowiada za 

stopień przyswojenia wiedzy i zyskania umiejętności przez Uczestników. Organizator zapewnia 

Uczestnikom:  

o przekazanie przez prowadzącego merytorycznej wiedzy dotyczącej zakresu 

tematycznego Warsztatów,  

o przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z pracy dziennikarskiej.  

10. Dane Uczestników zbierane podczas realizacji Warsztatów nie będą sprzedawane ani 

udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub 

stałymi współpracownikami Organizatora i Partnerów.  

11. Warsztaty organizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i 

Polakom za granicą. 

§ 3 UCZESTNICTWO W WARSZTATACH  

1. Zgłoszenie i udział Uczestnika w Warsztatach jest możliwy po zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

niniejszego Regulaminu. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej 

ida.pol.org.pl. Dodatkowo Regulamin może zostać dostarczony w wersji elektronicznej 

każdemu Uczestnikowi na jego życzenie.  

2. Udział w Warsztatach wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu po wypełnieniu formularza 

w formie cyfrowej, do którego dostęp zapewni Organizator. Akceptacja jest równoznaczna z 

zapoznaniem się oraz zgodą  na przestrzeganie Regulaminu przez Uczestników.  

3. Uczestnicy są zobowiązani wypełnić formularz w formie cyfrowej udostępniony przez 

Organizatora. 

§ 4 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do:  

o Posiadania podczas Warsztatów własnego komputera typu laptop z mikrofonem, 

kamerą oraz stabilnego łącza internetowego;  

o Stosowania się do zaleceń i wymogów Organizatora oraz jego Partnerów; 

o Przestrzegania wymogów dotyczących Zasad Higieny i Bezpieczeństwa 

obowiązujących w miejscu w którym Uczestnicy biorą udział w Warsztatach;  

o Utrzymywania swojego stanowiska pracy w czystości i porządku;  
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o Zachowania zasad bezpieczeństwa oraz wypełniania poleceń Organizatora celem 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć. 

2. Podczas Warsztatów obowiązuje zasada przestrzegania powszechnie przyjętych zasad 

współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób. 

Zasady dotyczą również przejawów agresywnego zachowania jak i używania słów powszechnie 

uważanych za wulgarne i obraźliwe. Organizator ma prawo zwrócić uwagę Uczestnikowi,  a w 

szczególnych przypadkach poprosić o opuszczenie Warsztatów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów i biorących w nich udział 

Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane materiały 

wykorzystane zostaną do promocji Warsztatów i tworzenia informacji medialnych im 

poświęconych, które opublikowane zostaną w mediach tradycyjnych, mediach 

społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora i Partnerów. Podpisanie zgody 

na udział w Warsztatach jest równoznaczne z podpisaniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

Uczestnika w tworzeniu materiałów promocyjnych i prasowych. 

§ 5 ZAKRES DZIAŁAŃ ORGANIZATORA  

1. Organizator zapewnia Uczestnikom: 

o Darmowy udział w warsztatach w dniach 30 listopada - 4 grudnia oraz 7 grudnia - 11 

grudnia 2020 r 

2. Organizator ma prawo zmienić program Warsztatów. 

§ 6 ZAPISY NA WARSZTATY  

1. Zapisy na Warsztaty odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. Uczestnik nabywa prawo 

do udziału w Warsztatach przez wypełnienie odpowiednich formularzy przesłanych drogą 

elektroniczną przez Organizatora. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest zgłoszenie gotowości uczestnictwa do 25 

listopada 2020 r. 

§ 7 ODWOŁANIE WARSZTATÓW I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów przed ich rozpoczęciem. Odwołując 

dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów.  

2. Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów uzasadniając swoją decyzję zdarzeniem losowym. 

3. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Warsztatach powinny być zgłaszane na adres  

mailowy: redakcja@pol.org.pl. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo 

związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Usług Organizatora.  

2. Niniejszy Regulamin zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest udostępniony nieodpłatnie 

na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem 

umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia w każdym czasie 

jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  
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3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2020 r.  

5. Wszelkie pytania dotyczące działania Warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy  o 

kierowanie pod adres e-mail: redakcja@pol.org.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 502 

054 797 i + 48 502 054 837  

§ 9 KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fundacja Pomoc Polakom na 

Wschodzie”, ul. Jazdów 10 A, 00-467 Warszawa; 

2) Kontakt mailowy do administratora danych osobowych - adres e-mail: 

redakcja@ida.pol.org.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

związanym z organizacją warsztatów dziennikarskich „Media Start Wilno”; 

4) Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym 

podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w 

prawie;  

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej;  

6) Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osób biorących udział w 

wydarzeniach podczas warsztatów; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: i. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

f) dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  
 

 

 

 

 


