Warszawa, dnia 16 grudnia 2021 r.

Regulamin 2. Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek

I. ORGANIZATORZY I CEL
1.

2. Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Nie daj się wypalić!” (zwane dalej „Forum”)
organizowane 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 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją
Billa i Melindy Gatesów.
2. Organizatorami Forum są:
a. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (zwana dalej „FRSI”), z siedzibą
w Warszawie, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000303048, o numerze NIP 5252424191;
b. Grupa InicJaTyWy zrzeszająca dyrektorki i dyrektorów bibliotek, którzy od lat organizują
spotkania lokalnych grup dyrektorskich; działania wspierające Grupę InicJaTyWy
realizowane są w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
3. Forum skierowane jest do osób pełniących funkcję kierowniczą w bibliotekach publicznych:
a. dyrektorek/dyrektorów bibliotek lub instytucji, w skład których wchodzą biblioteki,
b. kierowniczek/kierowników bibliotek połączonych z inną instytucją (np. Gminnym
Ośrodkiem Kultury) albo działających w strukturach Urzędu Gminy,
c. zastępców/zastępczyń dyrektorek/dyrektorów bibliotek lub instytucji, w skład których
wchodzą biblioteki.
4. Forum składa się z:
a. sesji plenarnych z prezentacjami i wystąpieniami eksperckimi, podczas których osoby
uczestniczące mogą się porozumiewać wyłącznie za pomocą czatu;
b. sesji warsztatowej, mającej charakter interaktywnych spotkań online, podczas których
osoby uczestniczące mają możliwość aktywnego udziału, włączania się w dyskusję
również z użyciem mikrofonu i kamery.

5. Szczegółowe informacje o Forum znajdują się i są aktualizowane na portalu biblioteki.org.
6. Udział w Forum jest bezpłatny.
II. POJĘCIA I ICH ZNACZENIE
1. Administrator – FRSI jako zarządzająca i prowadząca portal biblioteki.org oraz użytkownik
platformy Zoom, za pośrednictwem której odbywa się Forum.
2. Formularz – formularz zgłoszeniowy online do udziału w Forum w serwisie Evenea.pl, do
którego osoba rejestrująca się osobiście wprowadza dane.
3. Organizatorzy – FRSI oraz Grupa InicJaTyWy.
4. Partner/Partnerzy – podmioty zewnętrzne, które wspierają organizację Forum, posiadają
prawo do dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych wśród Osób
Uczestniczących oraz ich prezentacji, zarówno podczas trwania Forum, jak i w komunikacji
z nimi związanej, posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie
wskazanym w Regulaminie i wymaganym do wypełnienia ich roli w organizacji Forum.
5. Regulamin – niniejszy regulamin 2. Forum dyrektorek i dyrektorów.
6. Rejestracja – proces mający na celu wyłonienie Osób Uczestniczących w Forum.
7. Osoba Uczestnicząca – każda osoba, która przesłała prawidłowo wypełniony Formularz
i otrzymała potwierdzenie udziału w Forum.
8. Zoom – platforma internetowa za pośrednictwem, której odbywa się Forum.
III. WARUNKI UDZIAŁU W FORUM i PROCEDURA REJESTRACJI
1. Rejestracji na Forum można dokonać za pośrednictwem Formularza dostępnego pod
adresem: https://app.evenea.pl/event/nie-daj-sie-wypalic/.
2. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z deklaracją obecności na Forum oraz oznacza
akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz
pozostałych ustaleń dokonanych między Osobą Uczestniczącą a Organizatorami.
3. Każda osoba zainteresowana udziałem w Forum może wysłać tylko jedno zgłoszenie za
pomocą Formularza.
4. Jeśli osoba zainteresowana udziałem w Forum nie ma możliwości rejestracji za pomocą
Formularza, może zgłosić się do osoby wskazanej do kontaktu po stronie Organizatora na
portalu biblioteki.org przy informacji o rejestracji na Forum.
5. Rejestracja na Forum trwa od 16 grudnia 2021 r. od godz. 10:00 do 23 grudnia 2021 r. do
godz. 10:00.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku
wyczerpania puli miejsc.
7. Zgłoszenia na Forum będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
8. Osoba rejestrująca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym
wypełnienia Formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z wprowadzenia do Formularza błędnych danych osoby rejestrującej się.
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9. Po zakończeniu rejestracji osoba rejestrująca się otrzyma drogą elektroniczną, na podany
w Formularzu adres e-mail, potwierdzenie rejestracji, a po weryfikacji zgłoszeń –
potwierdzenie udziału wraz z linkiem do spotkania.
IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I PRZEBIEG FORUM
1. Udział w Forum będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, po uprzednim wysłaniu zgłoszenia za pomocą Formularza i otrzymaniu
potwierdzenia udziału.
2. Do udziału w Forum potrzebne jest urządzenie (komputer PC lub laptop, tablet lub smartfon),
sieć Internet oraz aplikacja Zoom (zalecamy aktualizację – Download Center - Zoom).
3. Przebieg Forum obejmuje w szczególności:
a. spotkania wprowadzające do platformy Zoom (dla chętnych);
b. transmisję przebiegu Forum w czasie rzeczywistym;
c. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Osoby Uczestniczące
za pomocą czatu i / lub kamery i mikrofonu mogą komentować przebieg Forum
i zadawać pytania;
d. udostępnianie Osobom Uczestniczącym materiałów związanych z Forum.
4. Osoby Uczestniczące w Forum zgadzają się na wykorzystanie danych osobowych podanych
w Formularzu, w trakcie przebiegu Spotkania online, zarówno przez Organizatora, jak
i Partnerów.
5. Organizator oraz Partnerzy w trakcie Forum, jak i po jego zakończeniu, przez czas niezbędny
do realizacji celu Forum, mogą za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysłać do
Osób Uczestniczących odpowiedzi na zadane przez nie pytania lub inne materiały dotyczące
Forum.
6. Sesje plenarne Forum będą rejestrowane, a ich nagrania będą rozpowszechniane w serwisie
YouTube (w kanałach należących do Organizatorów), na stronach WWW należących do
Organizatorów (przede wszystkim na portalu biblioteki.org) i w mediach społecznościowych
Organizatorów.
7. Osoba Uczestnicząca zobowiązuje się do udziału w Forum, stosując się do obowiązujących
w Polsce norm, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz
Regulaminu.
8. Zakazane jest rozpowszechnianie podczas Forum treści, które:
a. są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
zakazane jest rozpowszechnianie treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami,
z zasadami współżycia społecznego, przedstawiają drastyczne sceny, zawierają
wulgaryzmy, groźby lub są obraźliwe dla innej osoby lub podmiotu, a także są związane
z fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią, dyskryminacją;
b. naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej tych osób, prawa
autorskie, w tym zakazane jest nieautoryzowane kopiowanie i wysyłanie zdjęć,
logotypów, oprogramowania, artykułów, utworów muzycznych i filmów.
9. Niedozwolone są praktyki zmierzające do zakłócenia prawidłowego przebiegu Forum.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji czatu i wypowiedzi podczas Forum.
11. Nieprzestrzeganie zasad (zwłaszcza tych, o których mowa w pkt. 7-9) może skutkować
usunięciem Osoby Uczestniczącej z udziału w Forum.
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 Rejestracji na Forum będą przetwarzane
w celach związanych z wyłonieniem Osób Uczestniczących w Forum i udziału w Forum.
3. Dokonując rejestracji Osoba Uczestnicząca wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda.
5. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału
w Rejestracji na Forum.
6. Dane niezbędne do wzięcia udziału w Rejestracji obejmują: imię i nazwisko, stanowisko,
numer telefonu, adres e-mail, nazwa i dane instytucji / miejsca prace (gmina,
województwo).
7. Dane Osób Uczestniczących będą przetwarzane do zakończenia procesu Rejestracji,
a w przypadku udziału w Forum do czasu zakończenia Forum. 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.
8. Podane jako wyświetlana nazwa na platformie Zoom dane osobowe (jak np. imię i nazwisko,
miejsce pracy) będą widoczne dla innych Osób Uczestniczących. Głos i wizerunek danej
Osoby Uczestniczącej będą widoczne i słyszane przez inne Osoby Uczestniczące po
włączeniu mikrofonu i/lub kamery przez daną Osobę Uczestniczącą.
9. FRSI dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane w bezpieczny sposób.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż
do jakich zostały one zebrane.
14. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI,
ul. Kopernika 17, 00- 359 Warszawa z dopiskiem: Rejestracja na 1. Forum dyrektorek
i dyrektorów bibliotek.
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15. Poza tym, że Administratorem danych osobowych jest FRSI, platforma Zoom, za
pośrednictwem której będzie realizowane Forum, przetwarza dane osobowe niezależnie od
Organizatora. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zoom znajduje się tu:
https://zoom.us/privacy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Osób Uczestniczących w Forum
ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
2. Organizatorzy będą informować o każdej zmianie Regulaminu na portalu biblioteki.org.
3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie
wcześniej niż data jego publikacji.
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