Regulamin naboru na kurs online
„Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u” edycja II
w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
§ 1.
1. Regulamin określa zasady naboru uczestników kursu online „Społeczne Działania Twórcze –
Narzędziownik MPEK-u” edycja II, który odbędzie się w terminie 5 marca – 30 kwietnia 2021 r. (dalej zwanego
„kursem”).
2 W wyniku naboru wyłonionych zostanie piętnaścioro uczestników i uczestniczek, dalej zwanych
„uczestnikami”.
3. Organizatorem naboru na kurs jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa,
ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, dalej zwany „Organizatorem”
4. Nabór organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
5. Kryterium formalnym wyboru uczestników jest prowadzenie przez nich działań na terenie
województwa mazowieckiego – z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy.
6. W ramach kursu uczestnicy:
1) otrzymają dostęp do internetowego kompendium wiedzy stworzonego przez ekspertki Rady Programowej
Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, zawierającego dwadzieścia tematów podzielonych na cztery
moduły tematyczne;
2) wezmą udział w spotkaniu wprowadzającym (12.03.2021 r.);
3) wezmą udział w regularnych spotkaniach online, podsumowujących kolejne moduły kursu (26.03, 9.04,
23.04, 7.05 r.) – spotkania prowadzone będą przez ekspertki Rady Programowej Mazowieckiego Programu
Edukacji Kulturalnej;
4) otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie – kryterium jego otrzymania jest obecność
na minimum trzech z czterech spotkań online podsumowujących moduły.
§ 2.
1. Kurs skierowany jest do osób działających na terenie województwa mazowieckiego – z wyłączeniem miasta
stołecznego Warszawy, które zajmują się, lub chciałyby się zajmować edukacją kulturalną, dziedzictwem
kulturowym regionu, sztuką społeczną, animacją kultury, działaniami twórczymi w społeczności lokalnej.
2. Osoby biorące udział w naborze powinny zgłosić swój udział przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
w formie elektronicznej, który znajduje się pod adresem: https://forms.gle/PNmfH2Gdb2Y8Kg457
3. Termin zgłoszeń: do dnia 8 marca 2021 r. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną uwzględnione w
naborze.
4. Nadesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie formalnej przez Radę Programową MPEK. Zgłoszenia
niekompletne lub niespełniające warunków udziału w naborze zostaną odrzucone.
5. Spośród przesłanych zgłoszeń, spełniających warunki formalne, Organizator zakwalifikuje do udziału w
kursie piętnastu uczestników, którzy jako pierwsi prześlą swoje zgłoszenia. Pozostałe osoby zostaną
umieszczone na liście rezerwowej.
6. Najpóźniej dwa dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia kursu Organizator prześle do
zakwalifikowanych Uczestników drogą mailową potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami
organizacyjnymi dotyczącymi kursu.
7. W terminie dwóch dni kalendarzowych od otrzymania informacji od Organizatora o zakwalifikowaniu się na
kurs, lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojego
udziału w kursie drogą mailową.
8. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9. Kryterium otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie jest obecność na minimum
trzech z czterech spotkań online podsumowujących moduły.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) niewyłonienia uczestników w tym naborze;
2) unieważnienia naboru bez jego rozstrzygnięcia;
3) zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników;
4) zmiany liczby i terminów spotkań – o zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

§ 3.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „RODO”) administrator danych
osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika.
1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139
Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres
siedziby administratora lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail:
iod@mik.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia naboru, przeprowadzenia kursu, w
celu promocji działalności Organizatora oraz organizacji i promowania w mediach społecznościowych na
podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze oraz w kursie.
5. Odbiorcami danych osobowych:
a) w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika z zakresu kultury nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
b) w zakresie pozostałych danych osobowych - operatorzy pocztowi, banki, podmiot świadczący dla
administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem kursu, a także do upływu
okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu
przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie
decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 4.
1. Uczestnik naboru wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych dotyczących imienia i
nazwiska, wizerunku oraz swej aktywności z zakresu kultury dla potrzeb przeprowadzenia kursu oraz w
spotach i materiałach informacyjnych Organizatora (w szczególności na ulotkach, w publikacjach, stronach
internetowych, mediach społecznościowych).
2. Uczestnik naboru składając zgłoszenie do udziału w kursie akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu.
3. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,
które zostaną opublikowane w miejscu publikacji regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kursu w przypadku wystąpienia siły wyższej
uniemożlwiającej realizację kursu.

