REGULAMIN WYDARZENIA
„NAC ONLINE. HISTORYCZNE NOŚNIKI FOTOGRAFICZNE. WEBINARIUM Q&A”
W NARODOWYM ARCHIWUM CYFROWYM
PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Organizatorem Wydarzenia jest Narodowe Archiwum Cyfrowe z siedzibą przy
ul. Hankiewicza 1 w Warszawie (dalej „Organizator”).
2. Wydarzenie realizowane jest wyłącznie w wersji online.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które 23 czerwca 2020r. będą
uczestniczyć online w Wydarzeniu.
4. Wydarzenie przeznaczone jest dla uczestników pełnoletnich.
5. Harmonogram Wydarzenia stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA
6. Udział w Wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.
7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest uprzednie zgłoszenie wysłane przez
zainteresowanego udziałem mailem na adres anna.lebensztejn@nac.gov.pl oraz
uzyskanie potwierdzenia zarejestrowania od Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo rejestracji uczestników podczas Wydarzenia bez potrzeby wysyłania
uprzedniego zgłoszenia.
8. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Wydarzenia oraz imię i nazwisko zainteresowanego.
9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
rejestracji. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
10. Udział w Wydarzeniu, a także nadesłane zgłoszenie, jest potwierdzeniem, że uczestnik
(ew. zainteresowany udziałem) wyraża zgodę w imieniu własnym na:
a. udział w Wydarzeniu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b. przetwarzanie przez Organizatora zebranych w wyniku zgłoszenia danych
osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzeń;
c. utrwalenie Wydarzenia przez Organizatora w formie nagrania wideo, w tym
również na utrwalenie wizerunku uczestnika; na podstawie wyrażonej zgody
Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do
wykorzystywania wideo w celach archiwizacyjnych.
11. Wzór oświadczenia o zgodzie na postanowienia z artykułu poprzedzającego znajduje
się w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.
ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU
12. Wydarzenie jest organizowane jest online za pośrednictwem narzędzia Microsoft
Teams.
13. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

14. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów
oraz przedstawicieli Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
udziału w Wydarzeniu osób, które nie stosują się do poleceń.
15. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz
następstwa z nich wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności
tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
17. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator (Narodowe
Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa)
b. kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora Panem Łukaszem
Jarząbkiem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nac.gov.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w celu związanym z organizacją Wydarzenia;
d. Organizator może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom
lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych
w prawie;
e. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej;
f. Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z zapewnieniem
bezpieczeństwa osób biorących udział w Wydarzeniu i zapewnieniem
właściwej jego organizacji;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
iii. na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od Organizatora usunięcia
Pani/Pana danych osobowych;

i.

iv. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
v. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych
osobowych;
vi. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU WYDARZENIA
PROGRAM WYDARZENIA
NAC ONLINE | HISTORYCZNE NOŚNIKI FOTOGRAFICZNE. WEBINARIUM Q&A
23 CZERWCA 2020 (WTOREK), GODZ. 14-15

Dagerotypy, ferrotypy, a może szklane negatywy? Niejednokrotnie i takie skarby znajdują
się w Waszych domowych archiwach. Jeśli zastanawiacie się, jak właściwie się o nie
zatroszczyć, to zapraszamy do udziału w kameralnym webinarium z udziałem specjalisty
NAC!
Spotkanie z Łukaszem Karolewskim z Oddziału Zbiorów Fotograficznych NAC odbędzie się
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w formule "Pytania i odpowiedzi". W
kameralnej atmosferze będziecie mogli dowiedzieć się więcej o rozpoznawaniu
historycznych nośników fotograficznych, właściwym ich zabezpieczaniu i podstawach ich
konserwacji.
Z uwagi na formułę spotkania konieczna jest wcześniejsza rejestracja i wysłanie zgłoszenia
na adres: anna.lebensztejn@nac.gov.pl, celem otrzymania linku do wydarzenia. Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0", prowadzonego
przez Archiwa Państwowe. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość
rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Więcej na temat Archiwów Rodzinnych Niepodległej 2.0: https://archiwarodzinne.gov.pl/

ZAŁĄCZNIK 2 DO REGULAMINU WYDARZENIA
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Zgadzam się na:
a) przestrzeganie regulaminu Wydarzenia;
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zebranych w wyniku zgłoszenia
na wydarzenia oraz wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie;
Warszawa, 23 czerwca 2020

