REGULAMIN WARSZTATÓW
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2014-2020
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w warsztatach Programu
Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020, zwanych dalej „Warsztaty” organizowanych w dniach
25.09.2019 w Zgorzelcu i 26.04.2019 w Görlitz.
2. Organizatorem warsztatów jest Wspólny Sekretariat PW Interreg Polska-Saksonia z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 81, zwany dalej „Organizatorem”, który jest jednostką
organizacyjną Centrum Projektów Europejskich z siedzibą Warszawie, ul. Domaniewska 39a.
3. Przebieg warsztatów określa Program, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach możliwe jest jedynie za pośrednictwem platformy
internetowej dostępnej na stronie programu www.plsn.eu w zakładce „Weź udział w
szkoleniach i konferencjach”, gdzie opublikowane są informacje dotyczące wydarzenia, a także
elektroniczny formularz zgłoszeniowy, liczba dostępnych miejsc na wydarzenie oraz niniejszy
regulamin.
5. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie udziału. Liczba miejsc na każdym warsztacie jest
ograniczona do 30. Zgłoszenia zbierane są w terminie do dnia 20.09.2019 lub do momentu
wyczerpania wolnych miejsc. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału zostanie przesłane prze Organizatora elektronicznie na podany w
zgłoszenie adres e-mail.
6. Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne.
7. Osoby, które zgłosiły swój udział w warsztatach w sposób określony w ust. 5, są „Uczestnikami”
8. Zgłoszenie udziału Uczestnika w warsztatach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz
stanowi zobowiązanie do jego bezwzględnego przestrzegania.
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych
osób lub instytucji.
10. Wszystkich uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników
warsztatów.
13. Uczestnik we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak wyżywienie, nocleg, koszty
podróży, ubezpieczenie itp.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych
i nieuniknionych oraz do zmiany programu Wydarzenia, a także do odwołania warsztatów. O
ewentualnym odwołaniu warsztatów Organizator poinformuje zgłoszonych uczestników
wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w formularzu on-line.
16. W trakcie trwania wydarzenia Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników przerwę
kawową oraz lunch.
§2
Przetwarzanie danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f 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 (dalej jako „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Projektów Europejskich z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą
elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany
powyżej. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl
3. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w §1 pkt.4, zawiera następujące dane
osobowe: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, nazwa reprezentowanej instytucji.
4. Warsztaty będą filmowane oraz fotografowane w celu realizacji działań promocyjnych i
informacyjnych w ramach wdrażania Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 20142020. Dane w postaci wizerunku uczestników mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane
poprzez programowe publikacje papierowe, stronę internetową i portale społecznościowe
Programu, prezentacje multimedialne Programu, jak również w formie zdjęć i nagrań
wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych Programu Współpracy
Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją warsztatów.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od daty końcowego
rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu.
7. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych dotyczących
swojej osoby oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych dotyczących swojej
osoby;.
8. Dane osobowe w postaci wizerunku, które zostaną zarejestrowane podczas wydarzenia i
opublikowane na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów
będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu uczestnicy
zostaną powiadomieni.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

