REGULAMIN
Spotkania dla Interesariusz Projektu Białowieża Forest
tj. Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza
Białowieska
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 00-548), ul. Krucza 5/ 11 D, zwany dalej Organizatorem lub IOŚ-PIB, wpisany do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000032034, NIP 525-00073-07, Regon 001240700, organizuje wydarzenia pn. Spotkanie informacyjne z Interesariuszami
Projektu.
Spotkanie organizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zintegrowanego planu
zarządzania dla obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” w formie dotcji ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spotkanie odbędzie się w formule on-line na platformie ClickMeeting.
Uczestnikiem wydarzeń jest każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, której udział w wydarzeniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim
przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne.
§ 2.
Prawa i obowiązki uczestnika wydarzeń
Uczestnik może zgłosić udział bierny w wydarzeniu za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
Uczestnik może zgłosić udział czynny w wydarzeniu w charakterze prelegenta za pośrednictwem
strony internetowej https://ios.edu.pl/ poprzez wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego.
Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Spotkaniu upływa najpóźniej do momentu
rozpoczęcia wydarzenia tj. w dniu wydarzenia do godziny 8:00.
Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego
do Organizatora.
Uczestnik, rejestrując się na wydarzenie online, potwierdza zamiar uczestnictwa w wydarzeniu.
Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu w każdej chwili.
Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, uczestnik wydarzenia potwierdza zapoznanie
się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w wydarzeniu i na
warunkach w nim określonych.

§ 3.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. W przypadku gdyby, z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej” jak również
innych zdarzeń, wydarzenie nie mogło się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega
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sobie możliwość jego odwołania lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku
Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę internetową wydarzenia
lub drogą elektroniczną.
2. Czat dostępny w aplikacji webinarowej będzie moderowany. Oznacza to, że niewszystkie
wysłane przez uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym. Nie będą
publikowane:
a. treści, których celem jest nękanie, dokuczanie lub szerzenie nienawiści;
b. treści niebezpieczne i dyskryminujące;
c. treści zawierające obsceniczny, wulgarny lub obraźliwy język;
d. treści, które są nielegalne lub przedstawiają nielegalną działalność.
3. Przebieg wydarzenia on-line będzie rejestrowany i każdy Uczestnik wyraża na to zgodę.
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§ 4.
Prawa autorskie
Organizator zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników i inne
osoby praw własności intelektualnej.
Utwory opracowane i udostępnione przez Organizatora podczas wydarzenia objęte są prawami
autorskimi.
Utwory opracowane i udostępniane przez Uczestników wydarzenia objęte są prawa autorskimi
ich twórców.
Powyższe utwory mogą być rozpowszechniane, publicznie odtwarzane, przesyłane nieodpłatnie,
z klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do ich twórców.
Tytuł i program wydarzenia w tym strona www, układ loga, grafika, wykorzystane do promocji
wydarzenia przysługują Organizatorowi i są prawnie chronione.
Kopiowanie i upowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jest zabronione.
§ 5.
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 4.5.2016, str. 1-88) –
dalej „RODO” – informuje się co następuje:
Administratorami Państwa danych osobowych są: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy
Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie(00-548), ul. Krucza 5/11D
Podanie danych jest wymogiem umownym, wynikającym z uczestnictwa w Spotkaniu. Uczestnicy
aktywnie uczestniczący w Spotkaniu muszą zarejestrować się na wydarzenie podając swoje dane
osobowe.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i prowadzenia sprawozdawczości. Dane
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – w zakresie w jakim wyrazicie Państwo zgodę
na informowanie Państwa o innych wydarzeniach, lit. b) – w zakresie, w którym zarejestrujecie
się Państwo na wydarzenie i f) RODO – w zakresie w jakim administrator zaprasza do udziału w
wydarzeniu. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe również w celach
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organizowania wydarzeń, konferencji, warsztatów, konkursów, udziałem w Projektach.
Możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych pozwala na wysyłanie Państwu informacji
i zindywidualizowanych zaproszeń dotyczących organizowanych wydarzeń. Jeżeli nie wyrażacie
Państwo zgody prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych i wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed
cofnięciem zgody.
Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł
naukowy lub zawodowy, dane dotyczące instytucji/organizacji, głos i wizerunek jeśli zostanie
zarejestrowany.
Prawnie uzasadnione cele administratora: zgoda na uczestniczenie w Projekcie „Wykonanie
zintegrowanego planu zarządzania dla obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”
w charakterze intersariusza lub członka Komitetu Sterującego jest w intereseie zarówno ADO
jak i danej osoby, która uzyskuje dostęp do aktualnej wiedzy, warsztatów, postępów prac
w projekcie.
Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: Narodowy Fudusz
Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej w zakresie danych przekazanych przez Beneficjenta
(IOŚ-PIB) oraz danych, które mogą być przetwrazane w związku z kontrolą instytucji finansującej
Projekt.
Do danych osobowych będą mieli wgląd upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne
dostarczające i wspierające systemy informatyczne współadministratorów, podmioty świadczące
usługi związane z bieżącą działalnością współadministratorów, podmioty transmitujące
i nagrywające Spotkanie (Clickmeeting: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacysecurity/), podwykonawcy, np. firmy księgowe, prawnicze oraz informatyczne, dostawcy
oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia kspotkaniaw systemie on-line - w ramach
realizacji ich obowiązków wynikających z łączącej IOŚ-PIB Umowy: przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych.
Dane osobowe będą udostępniane tylko w zakresie, w którym będzie to całkowicie niezbędne
w związku z zawartą Umową.
Administrator informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
Dane będą przetwarzane do dnia zakończenia Projektu „Wykonanie zintegrowanego planu
zarządzania dla obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” wraz z okresem
uzgadniania przez MKiŚ z UNESCO. Dane będą aktualizowane na bieżąco, co oznacza, że dane
nieaktualne bądź nieprawidłowe będą sukcesywnie uzupełniane, usuwane i modyfikowane, na
wniosek osoby fizycznej. Osoba fizyczna będzie miała możliwość aktualizowania i poprawiania
swoich danych. Dane zbierane na podstawie zgody osoby fizycznej będą przetwarzane do czasu
wycofanie zgody osoby, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej
przysługuje Państwu prawo do:
a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do
sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
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b. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych
danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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§ 6.
Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia uczestnika na wydarzenie
do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych z wydarzeniem.
Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem
do wydarzenia i dostosowania się do jego postanowień.
Regulamin dla uczestników wydarzeń znajduje się na stronie internetowej: https://ios.edu.pl/
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną
opublikowane na stronie internetowej https://ios.edu.pl/
Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane ugodowo.
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