
 

 

FESTIWAL MYŚLENIA PROJEKTOWEGO - ŁÓDZKIE 2020 

Regulamin webinariów 

1.    Organizatorem webinariów w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego - Łódzkie 2020 
jest Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą 
przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zwanym dalej Organizatorem. 

2.    W imieniu Organizatora za przygotowanie i wykonanie webinariów odpowiada Centrum 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski Plac Defilad 1, 00-901 
Warszawa, zwane dalej Wykonawcą. 

3.    Wykonawca wykonuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na 
stronie: https://www.facebook.com/events/805836373276927/ 

4.    Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać korzystając z formularza online 
umieszczonego na stronie: https://forms.gle/xyUgyvaFS4LWkwyG9 

5.   Zgłoszenia można nadsyłać do godziny 10.00 dnia, w którym odbywa się dane 
webinarium. 

6.    W przypadku odwołania webinarium Wykonawca zorganizuje webinarium w innym 
wskazanym terminie. O zmianie terminu Wykonawca powiadomi wszystkie osoby 
zarejestrowane na dane webinarium drogą elektroniczną na podane adresy mailowe. 
Informacja będzie zamieszczona również na stronie 
https://www.facebook.com/events/805836373276927/ 

7.  Udział we wszystkich webinariach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w 
webinarium jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie 
zaproszenia na webinarium. 

8.  W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować 
urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę 
internetową. 

9.    Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie 
leżące po stronie Wykonawcy lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną 
ingerencją uczestników lub osób trzecich. 

10. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, 
drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez 
uprzedniej zgody Wykonawcy. 

 



11.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie 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 (dalej zwane „RODO”) informujemy, iż: 

a)    Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z 
siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 

b)   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail 
iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora. 

c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i udziału w 
webinariach. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e) RODO w związku z 
ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa (art. 11 ust. 2 pkt 
8). 

d)  Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą: 
Wykonawca (Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski 
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych, dostawcy usług IT., organ administracji publicznej 
uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

e)      Dane będą przechowywane przez okres realizacji webinariów. 

f)       Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku 
wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 17 i 18 RODO. 

g)    Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. 

h)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Adres: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i)        Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 
udziału w webinariach. 


