Regulamin udziału
w akcji społecznej „My ‘89”
(dalej „Regulamin”)
§1
Akcja społeczna „My ‘89”
1.

Akcja społeczna „My ‘89”, o której mowa w Regulaminie (zwana dalej „Akcją”), prowadzona 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.

Akcja jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych działających na
terenie Polski (zwanych dalej „Bibliotekami”).
§2
Cele Akcji

Cele Akcji to:
1.

zebranie pamiątek i nagranie wspomnień związanych z wydarzeniami 1989 roku widzianymi
oczami mieszkańców lokalnych społeczności oraz ich życiem codziennym w tym okresie,

2.

przeprowadzenie przez Biblioteki spotkań prezentujących nagrane wspomnienia oraz zebrane
pamiątki związane z 1989 roku,

3.

rozwijanie przez Biblioteki i ich użytkowników kompetencji związanych z historią mówioną
(zbieraniem i nagrywaniem wspomnień),

4.

zwiększenie integracji lokalnych społeczności, w których działają Biblioteki, poprzez włączenie
w Akcję różnych grup społecznych,

5.

wprowadzanie nowoczesnych form pracy z użytkownikami w Bibliotekach.
§3
Organizator Akcji

Organizatorem Akcji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐
359, ul. Kopernika 17, wpisana 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 (zwana dalej „FRSI” lub „Organizatorem”).
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przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
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§4
Warunki udziału w Akcji i konkursie
1.

W Akcji mogą brać udział biblioteki publiczne oraz biblioteki szkolne z terenu całej Polski.

2.

W konkursie będą mogły wziąć udział tylko te Biblioteki, które zgłoszą swój udział w Akcji
w terminie wskazanym w § 5 ust. 1.

3.

Zadanie konkursowe polega na:
a. zgłoszeniu się do Akcji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza online,
b. zmobilizowaniu grupy użytkowników Biblioteki do włączenia się w akcję zbierania pamiątek
i nagrywania wspomnień związanych z 1989 r.,
c. zorganizowaniu minimum jednego spotkania prezentującego nagrane wspomnienia
i zebrane pamiątki,
d. nadesłaniu do FRSI, przez formularz online, krótkiego opisu przeprowadzonych działań oraz
linku do zamieszczonej w Internecie filmowej relacji (zwanej dalej „Relacją”); Relacja ta nie
powinna być dłuższa niż 3-5 minut i może zostać zamieszczona np. na koncie Biblioteki na
Facebooku, YouTube czy na jej stronie internetowej.

4.

W ramach Akcji FRSI zapewni scenariusz oraz zorganizuje webinarium dot. zbierania
i nagrywania wspomnień świadków historii, z których mogą skorzystać Biblioteki zainteresowane
udziałem i biorące udział w Akcji. Udział w webinarium nie jest obowiązkowy.

5.

Biblioteka uczestniczącą w Akcji, w ramach zadania konkursowego, prześle do FRSI link do
Relacji, która nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, do której
przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Biblioteka będzie
posiadać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek stanowi element
Relacji oraz prawo do korzystania i rozpowszechniania innych materiałów w niej zawartych.
§5
Czas trwania Akcji

Akcja rozpoczyna się w dniu 4 czerwca 2019 roku i kończy się w dniu 18 października 2019 roku według
poniższego harmonogramu:
1.

Przyjmowanie zgłoszeń od Bibliotek – od 4 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku.

2.

Webinarium dot. zbierania i nagrywania wspomnień – 11 czerwca 2019 roku o godz. 10.00.

3.

Koniec realizacji zadania konkursowego przez Biblioteki (w tym nadsyłanie Relacji do FRSI) – do
30 września 2019 roku, do godz. 23:59.

4.

Wybór najciekawszych Relacji przez FRSI – do 18 października 2019 roku.
§6
Nagrody

1.

Każde zgłoszenie do Akcji musi spełniać kryteria formalne.

2.

FRSI dokona merytorycznej oceny przygotowanych i nadesłanych przez Biblioteki Relacji
i wybierze pięć najciekawszych (ocenie podlegać będzie zarówno sposób zbierania wspomnień,
różnorodność świadków historii oraz realizacji spotkania prezentującego nagrane wspomnienia
i zebrane pamiątki, jak i sama Relacja – jej oryginalność, atrakcyjność, kreatywność twórców).
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3.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni zestawami książek (zwanymi dalej „Nagrodami”)
wydanych w 2018 i 2019 roku, wśród których znajdą się m.in. reportaże, wspomnienia, biografie,
książki historyczne. Każda z pięciu nagród będzie miała wartość około 800 zł.

4.

Nagrody zostaną dostarczone do Bibliotek na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym
online.

5.

Otrzymane Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody
rzeczowe.
§7
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału Akcji oraz o wynikach konkursu

1.

Biblioteki zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do udziału w Akcji za pośrednictwem
poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online) najpóźniej do 28
czerwca 2019 roku.

2.

Laureaci konkursu – Biblioteki, którym przyznane zostaną Nagrody za najciekawsze Relacje,
zostaną o tym poinformowane przez FRSI za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres
podany w formularzu zgłoszeniowym online) najpóźniej do 18 października 2019 roku.
§8
Odpowiedzialność za przesyłki

Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

działania

operatorów

pocztowych

oraz

telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć
Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron
internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Akcji lub za trudności w dostępie do takich stron
i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.
§9
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1)
informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00-359, ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych
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 (dalej „Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z naborem do Akcji, wyłonieniem
bibliotek uczestniczących w Akcji oraz laureatów konkursu, a także w związku z działaniami
mającymi na celu ewaluację i promocję Akcji.
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3. Dane osobowe mogą być udostępniane grantodawcy Akcji (Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora interesu
prawnego w zakresie organizacji Akcji, co najmniej do czasu zakończenia Akcji.
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma 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.
7. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych
osobowych.
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. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI,
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.
§10
Postanowienia końcowe
1.

Udział w Akcji jest bezpłatny.

2.

Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Kopernika
17 oraz na portalu www.biblioteki.org.

3.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem Akcji lub wynikami konkursu prosimy
kierować do FRSI, na adres e-mail: bogna.mrozowska@frsi.org.pl, z dopiskiem: akcja „My ‘89”.

4.

FRSI przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach,
z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Bibliotek ich praw nabytych na podstawie
Regulaminu.

5.

Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org.

6.

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

7.

Przystąpienie do Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

8.

FRSI ma prawo wykluczyć Bibliotekę z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez nią
warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji FRSI Biblioteka zostanie powiadomiona poprzez
przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym online.

9.

Decyzja FRSI o wykluczeniu Biblioteki z udziału w Akcji jest ostateczna.
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