REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK

I. ORGANIZATOR I CEL
1. Ogólnopolski kongres bibliotek „Biblioteka twórców” (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”
lub „Organizatorem”) 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 dniach 23-24 listopada 2017 roku w Fabryce Sztuki w Łodzi, przy
ul. Tymienieckiego 3.
4. Kongres jest przeznaczony dla bibliotekarek i bibliotekarzy z terenu całej Polski, a także osób
współpracujących z bibliotekami (np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych,
studentów i pracowników naukowych).
5. Szczegółowe informacje o Kongresie znajdują się na stronie www.kongresbibliotek.org.
II.

POJĘCIA I ICH ZNACZENIE:

1. Administrator – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będąca Organizatorem Kongresu
i właścicielem, podmiotem zarządzającym i prowadzącym stronę internetową
www.kongresbibliotek.org oraz system rejestracji rejestracja.frsi.org.pl.
2. Baza Kandydatów do Udziału w Kongresie/Uczestników Kongresu – zbiór danych, informacji
i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Kandydatów do Udziału w Kongresie/
Uczestników Kongresu, które są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym przez
Administratora za zgodą Kandydata do Udziału w Kongresie/Uczestnika Kongresu, na potrzeby
rekrutacji i udziału w Kongresie.
3. Formularz online – Formularz na portalu evenea.pl, do którego Uczestnik Kongresu wprowadza dane
po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie, dokonując wyboru prezentacji
i warsztatów, w których weźmie udział.
4. Kandydat do Udziału w Kongresie – osoba uprawniona do zgłoszenia udziału w Kongresie zgodnie
z Regulaminem.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rekrutacja – proces mający na celu wyłonienie Uczestników Kongresu spośród Kandydatów do
Udziału w Kongresie.
7. Uczestnik Kongresu – każda osoba, która została powiadomiona przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego o zakwalifikowaniu jej do udziału w Kongresie i która potwierdziła wolę
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udziału w nim poprzez wypełnienie Formularza online.
8. Wniosek – wniosek wypełniany systemie rejestracji rejestracja.frsi.org.pl, pod adresem
http://rejestracja.frsi.org.pl/pr/kongres_biblioteka_tworcow, zawierający informacje dotyczące
Kandydata do Udziału w Kongresie.
III. KANDYDACI DO UDZIAŁU W KONGRESIE I UCZESTNICY KONGRESU
1. Do zgłoszenia udziału w Kongresie uprawnione są bibliotekarki i bibliotekarze, niezależnie od wielkości
miejscowości, z terenu całej Polski.
2. Do udziału w Kongresie mogą zgłosić się także osoby współpracujące z bibliotekami
(np. przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, studenci i pracownicy naukowi).
3. Do udziału w Kongresie mogą się zgłosić maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji (w przypadku
biblioteki rozumianej jako biblioteka główna z filiami).
4. Każdy Kandydat do Udziału w Kongresie może złożyć tylko jeden poprawnie wypełniony wniosek.
5. Zgłoszenia na Kongres będą przyjmowane według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. W Kongresie
weźmie udział 200 osób, które prześlą swoje Wnioski jako pierwsze i spełnią warunki, o których mowa
w Regulaminie.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONGRESIE
1. Przesłanie Wniosku o udział w Kongresie drogą elektroniczną, według wskazówek zawartych we
Wniosku oraz zgodnie z Regulaminem.
2. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na Kongres – wypełnienie Formularza online (wybór prezentacji
i warsztatów). Wypełnienie Formularza online będzie traktowane jako potwierdzenie udziału
w Kongresie.
3. Pokrycie we własnym zakresie kosztów podróży i noclegu. FRSI zapewnia Uczestnikom wyżywienie
w trakcie Kongresu (serwowane w miejscu w którym odbywa się Kongres).
V.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU I WAŻNE TERMINY

1. Kandydat do Udziału w Kongresie wypełnia i wysyła Wniosek znajdujący się pod adresem
http://rejestracja.frsi.org.pl/pr/kongres_biblioteka_tworcow. Dniem rozpoczęcia rekrutacji na Kongres
jest 24 października 2017 roku, godzina 10:30.
2. Do udziału w Kongresie zostanie przyjętych 200 osób, które prześlą swoje Wnioski jako pierwsze
i spełniają warunki, o których mowa w Regulaminie.
3. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, na podany we Wniosku adres
e-mail.
4. Do dnia 31 października 2017 roku osoby zakwalifikowane do udziału w Kongresie otrzymają na adres
e-mail podany we wniosku informację o zakwalifikowaniu wraz z linkiem do Formularza online, za
pośrednictwem którego będą mogły dokonać zgłoszenia na dostępne prezentacje i warsztaty.
5. Wyboru prezentacji i warsztatów (poprzez wypełnienie Formularza online) należy dokonać nie później
niż do 10 listopada 2017 r.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych Kandydatów do Udziału w Kongresie
i Uczestników Kongresu 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
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związanych z wyłonieniem Uczestników Kongresu i udziału w Kongresie.
3. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich
danych oraz możliwość ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji na
Kongres.
5. 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.
6. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz jej aktów wykonawczych,
w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI,
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: rekrutacja na kongres „Biblioteka twórców”.
VII.

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.org.
3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej niż data
jego publikacji.
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