REGULAMIN PROJEKTU
„POZNAJ I WYKORZYSTAJ W PRAKTYCE NOWE TECHNOLOGIE
NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI”
1. Organizatorem warsztatów jest FUNDACJA ZIEMIA I MY z siedzibą w Warszawie.
2. Dokonując zgłoszenia udziału w projekcie Dyrektor Szkoły oraz rodzic lub opiekun (dalej:
„Opiekun”) uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych oraz danych osobowych Uczestnika zawartych w Zbiorze Danych o Uczestnikach
projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia Warsztatów.
3. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Opiekunowie małoletnich
Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie
podanych danych osobowych. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności
należy kierować na adres e-mail: fundacja@ziemiaimy.org.
4. Zgłoszenie i udział Uczestników w warsztatach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się
i zaakceptowaniu na piśmie niniejszego Regulaminu przez Dyrektorów Szkół Podstawowych
biorących udział w projekcie oraz Opiekunów/Rodziców małoletnich.
5. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej www.ziemiaimy.org w zakładce
dotyczącej projektu.
Zobowiązania Dyrektorów oraz Opiekunów/Rodziców małoletnich
6. Dyrektor Szkoły biorącej udział w projekcie jest zobowiązany do zebrania i dostarczenia listy
podpisów świadczących o zapoznaniu się z regulaminem przez opiekunów/rodziców
małoletnich, oraz przekazanie listy osobiście najpóźniej w dniu warsztatów i scanem na adres
mailowy fundacja@ziemiaimy.org Lista powinna zawierać czytelne imię i nazwisko
opiekuna/rodzica oraz czytelny podpis i informację iż akceptuje regulamin. Wzór listy dostarczy
fundacja po zakwalifikowaniu szkoły do projektu na maila podanego podczas rejestracji.
7. Pełnoprawni opiekunowie/rodzice uczestników zobowiązani są do zapoznania się z
regulaminem przed przystąpieniem uczestnika do warsztatów i dostosowania się do jego
postanowień.
8. Opiekunowie uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez nich
zniszczenia.
9. Dyrektor Szkoły lub jej przedstawiciel zobowiązuje się dostarczyć listę Uczestników
Organizatorowi na minimum 3 dni przed odbyciem się warsztatów w formie
elektronicznej na adres fundacja@ziemiaimy.org. Lista powinna zawierać imię nazwisko
uczestnika oraz adres mailowy do opiekuna (rodzica) małoletniego. Lista niezbędna jest do
imiennego wystawienia Certyfikatu dla uczestnika, oraz kontaktu do opiekuna małoletniego
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celem przedstawienia oferty zajęć cyklicznych.
10. Dyrektorzy szkół zobowiązują się do bezpłatnego udzielenia na czas warsztatów sali
komputerowej wraz z komputerami i myszkami w celu przeprowadzenia warsztatów oraz
zobowiązują się do zapewnienia obecności 80% Uczestników.
11. Dyrektorzy szkół lub osoby oddelegowane przez szkołę do kontaktu z Fundacją przekażą
najpóźniej na 2 dni przed zajęciami formularze dotyczące wykonywania zdjęć i filmów
uczestnikom.
12. Dyrektorzy szkół zobowiązują się do udziału w projekcie FUNDACJI ZIEMIA I MY w terminie od
01.10.2020r. do 02.12.2020r. (stacjonarnie lub online)
13. Dyrektorzy szkół zobowiązują się do uczestniczenia w ewaluacji projektu.
14. Ponadto Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do:
a) Wypełnienia anonimowej ankiety początkowej i końcowej, opisującej rozwój Uczestnika
przez okres uczestniczenia w warsztatach;
b) Przestrzegania zasad współpracy, przyjętych przez organizatora;
c) Uczestniczenia w ewaluacji całego projektu.
Uczestnictwo w warsztatach
15. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt finansowany jest ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy.
16. Warsztaty organizowane są dla dzieci klas 4 – 8 szkół podstawowych na terenie miasta
stołecznego Warszawy.
17. Zgłoszenie do udziału w projekcie mogą kierować wyłącznie szkoły podstawowe zlokalizowane
na terenie miasta stołecznego Warszawy.
18. Liczba uczestników w trakcie jednego warsztatu wynosi maksymalnie 25.
19. Z uwagi na ograniczoną ilość warsztatów, samo wysłanie zgłoszenia nie zapewnia możliwości
udziału w warsztatach.
20. O pierwszeństwie udziału w warsztatach decyduje data wypełnienia kwestionariusza na stronie
internetowej www.ziemiaimy.org oraz przesłanie przez organizatora potwierdzenia na podany
podczas rejestracji adres mailowy dotyczący zakwalifikowania szkoły do udziału w projekcie.
21. Warsztaty odbywać się będą na terenie Szkoły biorącej udział w projekcie. W przypadku
zagrożenia epidemiologicznego Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
warsztatów w formie zdalnej.
22. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na stronie internetowej FUNDACJI
ZIEMIA I MY –
https://ziemiaimy.org/poznaj-i-wykorzystaj-w-praktyce-nowe-technologie/
stanowi zawarcie umowy o przeprowadzenie warsztatów.
23. Po dokonaniu rejestracji przez szkołę, przed rozpoczęciem warsztatów, na podany przez Szkołę
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adres e-mail podany w formularzu, zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu lub nie
do projektu. W przypadku nieotrzymania jakichkolwiek informacji do 1 dnia przed zajęciami,
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. Tel. (22) 3089010.
24. W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym
wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Dyrektorzy szkół
niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów najpóźniej na 3 dni robocze przed
terminem warsztatów, z przyczyn niezależnych od organizatora.
26. Uczestnicy po zajęciach otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów FZIM (Fundacji ZIEMIA I
MY).
27. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), FUNDACJA
ZIEMIA I MY informuje, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
FUNDACJA ZIEMIA I MY z siedzibą przy Ul. Szlachecka 2/53, 03-259 Warszawa, tel.:(22) 3089010.
28. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, mail:
re fundacja@ziemiaimy.org
29. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do uczestnictwa w warsztatach.
30. Państwa dane osobowe oraz dane uczestników będą przetwarzane w sprawach związanych z
w/w projektem. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych,
jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie
uzasadnione interesy administratora danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
31. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania Państwa
danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych jest
uzasadnione realizacją celów przetwarzania danych (np. podmioty finansujące warsztaty,
biorące udział w organizacji warsztatów, świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług
informatycznych i internetowych, doradcy biznesowi, prawni, księgowi, itp.).
32. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania celu
ich przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane do upływu okresów
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
33. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym RODO).
34. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić w zależności od sytuacji
art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na
podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
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danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
35. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FUNDACJĘ ZIEMIA I MY
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
36. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
d) Częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją) i dezynfekowanie
osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
e) Zachowanie bezpiecznej odległości między stanowiskami komputerowymi
f) Zachowanie bezpiecznej odległości od innego rozmówcy, osoby postronnej, klienta
(minimum 2 metry);
g) Ograniczenie bezpośrednich rozmów blisko siebie, twarzą w twarz;
h) Restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych
(w przypadku spożywania posiłków);
i) Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybsze usunięcie jej do zamkniętego kosza i umycie rąk.
j) Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
37. Korzystający, który zauważy, że istotne z punktu bezpieczeństwa warunki nie są wystarczające,
zgłasza je niezwłocznie do koordynatora warsztatów.
38. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.ziemiaimy.org
39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które zostały zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas warsztatów.
40. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w warsztatach będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny.
41. W spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
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