REGULAMIN
uczestnictwa w konsultacjach on-line
Konsultacje są organizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul.
Elektoralnej 12, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, posiadającym nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej
„Instytut”).
W konsultacjach mogą wziąć udział instytucje kultury z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem
m.st. Warszawy (dalej: „Uczestnicy”).
Konsultacje dotyczą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, współpracy z seniorami, prowadzenia
wolontariatu, pracy ze społecznością lokalną, pracy z młodzieżą, pracy z trudnymi historiami, prawa
autorskiego, badań w kulturze, diagnozy lokalnej, ewaluacji i rozliczania projektów, tworzenia oferty
kulturalnej.

§1 Warunki uczestnictwa

1. Konsultacje będą się odbywały od czerwca do sierpnia 2020r. (lub do wyczerpania puli konsultacji).
2. Podstawą udziału w konsultacji jest elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie: www.mazowieckieobserwatorium.pl
3. Termin konsultacji będzie ustalany z każdą osobą indywidualnie.
4. Do udziału w konsultacjach zakwalifikowane zostaną osoby, które jako pierwsze prześlą swoje
zgłoszenia. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
5. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.
6. Konsultacje będą udzielane on-line za pośrednictwem środków komunikacji ustalanych z każdą
osobą indywidualnie.
7. Jedna konsultacja trwa do 60 minut.

§2 Ochrona danych osobowych
1. Zgłaszając się do uczestnictwa w konsultacjach organizowanych przez Instytut Uczestnik przyjmuje
do wiadomości, że dane osobowe podane przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym przetwarzane
będą przez Mazowiecki Instytut Kultury w celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacji.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna
12, 00-139 Warszawa
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl)

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty które będą świadczyły usługi
na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury (w tym trenerzy i inne osoby prowadzące warsztaty),
a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w konsultacjach zostaną usunięte po
zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez
czas realizacji konsultacji przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane
będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie
8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.
§4 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie Uczestnika na konsultacje jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na konsultacje oraz
w ich trakcie.

