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REGULAMIN WYDARZENIA ON-LINE 

NOC ZAWODOWCÓW 2020 edycja 3.0 

pt. „Wielkopolska w sieci zawodów” 

w dniu 02.10.2020   

www.cwrkdiz.pila.pl 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w NOCY ZAWODOWCÓW 

2020 edycja 3.0 pt. „Wielkopolska w sieci zawodów”  zwanej dalej „Wydarzeniem”.  

2. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  

w Pile z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920  Piła, tel. (67) 307 00 04, e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl 

zwane dalej „Organizatorem”.   

3. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 

Woźniaka.  

4. Organizacja Wydarzenia służy realizacji celów statutowych Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Pile.  

 

§2  

ORGANIZACJA WYDARZENIA  

1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba logująca się na stronie www.cwrkdiz.pila.pl   

w szczególności uczniowie i ich rodzice, dyrektorzy szkół, pedagodzy, doradcy zawodowi, nauczyciele 

kształcący w zawodach, przedsiębiorcy oraz inni przedstawiciele ze strony Organizatora.   

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz: 

I. fakt posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub 

II. fakt posiadania ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz akceptacji opiekuna prawnego 

woli wzięcia udziału w Wydarzeniu (przez akceptację opiekuna prawnego rozumie się zgodę na 

akceptację niniejszego Regulaminu w rozumieniu art. 15 – 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny) lub 

III. uczestnictwo w Wydarzeniu on-line.  

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez wejście na stronę www.cwrkdiz.pila.pl, gdzie  

Wydarzenie będzie się odbywało, w czasie trwania Wydarzenia lub w czasie poprzedzającym jego 

rozpoczęcie.  

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.  

5. Wydarzenie odbędzie się dnia 2 października 2020 w godzinach 17.00 - 19.30.  

6. Celem ogólnym Wydarzenia jest promocja kształcenia zawodowego (branżowego, technicznego oraz 

ustawicznego) na terenie Północnej Wielkopolski jako kształcenia pozytywnego wyboru oraz poszerzenie 

wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. 

7. Program Wydarzenia on-line obejmuje m.in.: przedstawienie relacji, wywiadów, rozmów, przeprowadzenie 

konkursów, poradnictwa zawodowego oraz lekcji pokazowych / warsztatów zawodowych itd., w sposób 

ciekawy dla młodego człowieka zarówno na żywo, jak i w postaci odtworzonych filmów oraz 

zaprezentowanie aktualnej oferty kształcenia zawodowego w Północnej Wielkopolsce. 

8. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do: uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniów 

szkół ponadpodstawowych, rodziców, dyrektorów szkół, pedagogów, doradców zawodowych, 

nauczycieli kształcących zawodowo, przedsiębiorców, rzemieślników Północnej Wielkopolski itd.. 

9. Każdy uczestnik wydarzenia zostanie poproszony o dobrowolne wypełnienie anonimowej ankiety 

ewaluacyjnej online po zakończonym Wydarzeniu. 
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§3 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. W związku z realizacją Wydarzenia w modelu zdalnym (online), jak również przez wzgląd na specyfikę 

niektórych elementów Wydarzenia, dochodzić będzie do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Wydarzenia w rozumieniu art. 4 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO). 

2. Organizator oświadcza, że jest administratorem tych danych osobowych. 

3. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Organizatorem można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.pila.pl, telefonicznie pod numerem 67 307 00 04 

lub pisemnie na adres jego siedziby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Organizator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 37 RODO). 

Wiadomości do IOD prosimy kierować na adres e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl. 

5. Do przetwarzania danych osobowych dojdzie w następujących okolicznościach: 

a. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu; 

i. Konkretnie, mowa tutaj o gromadzeniu adresów e-mail, które posłużą do przeprowadzenia 

rejestracji i wysyłania linków uwierzytelniających do konkretnych sesji (pokoi). 

ii. Danymi osobowymi będą również identyfikatory wykorzystywane przez Użytkowników 

w czasie udziału w wybranych sesjach – identyfikatory te posłużą do wyróżnienia 

uczestników sesji, moderowania przebiegiem sesji oraz do kontaktu bezpośredniego. 

b. W celach promocji i udokumentowania Wydarzenia oraz w celach statystycznych: 

i. Przetwarzanie to polegało będzie na rejestracji całości Wydarzenia, jak również na 

utrwalaniu wybranych ujęć z poszczególnych sesji (pokoi). 

ii. Zebrane w ten sposób dane posłużą do wyliczenia liczby uczestników oraz analizy 

zainteresowania określonymi tematami i zagadnieniami. 

iii. Cele wizerunkowe oraz promocyjne realizowane będą przez upublicznienie 

wyselekcjonowanych fragmentów materiału źródłowego w Internecie, na stronie www oraz 

w social media Organizatora. 

c. W związku z uczestnictwem w określonych warsztatach / zajęciach / konsultacjach: 

i. Skorzystanie z usług doradcy zawodowego, podobnie jak przeprowadzenie 

multimedialnego testu samooceny, wymagać będą przetwarzania danych osobowych. 

ii. Informacje te będą dotyczyć, między innymi wieku, potrzeb edukacyjnych  

i preferencji zawodowych. 

iii. Informacje te będą analizowane w czasie sesji / konsultacji i nie będą podlegały utrwaleniu. 

d. W celu przygotowania i przesłania dyplomów potwierdzających uczestnictwo. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 lit. a, c i d jest niezbędność 

tego przetwarzania do wywiązania się z tzw. przyrzeczenia publicznego, jakie składamy publikując niniejszy 

Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość uczestnictwa  

w Wydarzeniu lub niektórych jego elementach. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 lit. b jest niezbędność tego 

przetwarzania do realizacji zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Za zadania takie uważa 

się realizację celów statutowych Organizatora. 

9. Podanie danych jest obowiązkowe. 

10. Wprowadza się kategoryczny zakaz udostępniania własnego wizerunku i / lub wizerunku osób trzecich 

w czasie Wydarzenia. Uczestnik ma obowiązek upewnić się, że jego kamerka internetowa jest 

wyłączona przed przystąpieniem do wideokonferecji. 

11. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ewentualnych roszczeń przewidzianych przepisami prawa 

(6 lat). 

12. Dane osobowe podlegające upublicznieniu, dostępne będą w Internecie przez okres 5 lat. 
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13. W przetwarzaniu uczestniczyć będą podmioty wspierające Organizatora (podmioty przetwarzające i dalsze 

podmioty przetwarzające): 

a. Szkoły. 

b. Dostawca usługi administracji infrastrukturą IT. 

c. Dostawca usługi poczty elektronicznej. 

d. Dostawca usługi administracji i hostingu strony www. 

e. Dostawcy usług wideokonferencji / streamingu danych. 

14. Dostęp do danych mogą również uzyskać instytucje nadzorujące działania Organizatora. 

15. Każdemu Uczestnikowi Wydarzenia przysługują prawa przewidziane przepisami o ochronie danych 

osobowych, a Organizator oświadcza, że dołoży starań w celu ich należytej oraz terminowej realizacji. 

16. Prawami tymi są: 

a) Prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii). 

b) Prawo do wezwania administratora do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). 

c) Prawo do wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania. 

d) Prawo do przeniesienia danych (przekazania ich kopii innemu podmiotowi). 

e) Prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

17. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji. 

§4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia z uzasadnionych 

powodów. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora.  

3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.   

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2020r.  
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