Zasady Konferencji "What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New
Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies"
§1

Słownik pojęć
1.

Następującym wyrażeniom użytym w niniejszych zasadach nadaje się poniżej

wymienione znaczenie:
1)

Organizator – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;

2)

Wydarzenie – wydarzenie organizowane przez Organizatora;

3)

Platforma – platforma Gridaly służącą do organizacji wydarzeń w formie zdalnej;

4)

Zasady – niniejszy dokument ustalający zasady Wydarzenia;

5)

Strona internetowa platformy – strona internetowa administrowana przez firmę

Gridal, dostępna pod adresem: polin.gridaly.com;
6)

Prelegent - osoba biorąca czynny udział w Wydarzeniu w roli wykładowcy, uczestnika

debaty, moderatora lub komentatora;
7)

Uczestnik – osoba biorąca bierny udział w Wydarzeniu w roli widza, która dokonała

wcześniejszej rejestracji na Wydarzenie;
8)

Doktorant - osoba prezentująca swoją pracę badawczą dokonaną podczas

przygotowania rozprawy doktorskiej, której zostanie udostępniony specjalny pokój online
aktywny w czasie trwania Wydarzenia;
9)

Osoby zarejestrowane – Uczestnicy, Prelegenci oraz Doktoranci,

10)

Panele – aktywności odbywające się w ramach Wydarzenia z udziałem Prelegentów i

Uczestników i realizowane za pośrednictwem Platformy;
11)

Dane osobowe – informacje pozwalające na zidentyfikowanie lub ułatwiające

zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,
Dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej
§2

Przedmiot Zasad
1.

Niniejsze Zasady określają reguły udziału w wydarzeniu, o nazwie "What’s New,

What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies"
organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za pośrednictwem Platformy.
2.

Zasady określają w szczególności:

1)

warunki i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu;

2)

prawa i obowiązki Uczestnika związane z uczestnictwem w Wydarzeniu,

3)

prawa i obowiązki Organizatora związane z organizacją Wydarzenia,

4)

zasady przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora,

5)

kwestie konsumenckie.

3.

Kwestie związane z korzystaniem z Platformy regulują postanowienia właściwego

regulaminu korzystania z Platformy sporządzonego przez Gridaly (dalej: „Regulamin
Platformy”).
4.

Zasady oraz Regulamin Platformy (dalej łącznie „Regulaminy”) są udostępnione w

formularzu rejestracyjnym wydarzenia, a także na stronie internetowej Platformy.
Dodatkowo, Regulaminy są udostępnione bezpłatnie w formie umożliwiającej wielokrotne
ich pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o
przesłanie kopii Regulaminów w formie elektronicznej.
5.

Osoby zarejestrowane są obowiązani zapoznać się z treścią Regulaminów przed

przystąpieniem do wydarzenia, a także do przestrzegania postanowień Regulaminów.
6.

Przed rozpoczęciem udziału w wydarzeniu, Osoby zarejestrowane są obowiązani

zaakceptować treść Regulaminów. Złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminów
następuje poprzez kliknięcie odpowiedniej rubryki formularza rejestracyjnego Wydarzenia.

7.

Wydarzenie będzie odbywać się od 3 do 7 października 2021 r. w godzinach

określonych w harmonogramie znajdującym się na Platformie.
§3

Warunki uczestnictwa
1.

Wydarzenie polega na organizacji Paneli w formie zdalnej udostępnianych wielu

osobom jednocześnie.
2.

Uczestnik może brać udział w Wydarzeniu jedynie po zaakceptowaniu Regulaminów.

3.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

4.

Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba, która dokona rejestracji na

Wydarzenie poprzez Platformę.
5.

Prelegenci i Doktoranci podlegają obowiązkowi rejestracji na Wydarzenie.

6.

Po dokonaniu rejestracji, osobie zarejestrowanej przesyłane jest potwierdzenie

dokonania rejestracji na wskazany przez niego adres skrzynki elektronicznej.
7.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w

Wydarzeniu przed jego rozpoczęciem lub w czasie jego trwania, w przypadku
nieodpowiedniego zachowania ze strony Uczestnika lub Prelegenta np. publikowania na
czacie postów o wulgarnej treści, obrażających osoby, uczucia, etc.
8.

W trakcie rejestracji, Doktorant wyraża zgodę na udostępnienie innym osobom

zarejestrowanym stworzonego przez siebie plakatu prezentującego założenia swojego
projektu badawczego, szczególnie metodologię i/lub bazę źródłową (dalej: „Plakat”), w celu
umożliwienia innym osobom zarejestrowanym na platformie zapoznanie się z
przedstawionymi informacjami i podjęcie dyskusji w pokoju online.
§4

Prawa i obowiązki Organizatora
1.

Organizator jest zobowiązany do:

1)

ustalenia oraz opublikowania harmonogramu Wydarzenia,

2)

zapewnienia uczestnictwa Prelegentów w Wydarzeniu,

3)

zorganizowania Paneli w sposób umożliwiający dostęp do nich dla Uczestników.

2.

Organizator nie odpowiada za skutki ujawnienia jakichkolwiek tajemnic chronionych

prawem, jeżeli do ich ujawnienia doszło bez jego wiedzy lub bez jego bezpośredniego
polecenia.
3.

Organizator nie odpowiada wobec Uczestnika w jakikolwiek sposób za odwołanie

poszczególnych Paneli na skutek okoliczności, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności za odwołanie Paneli na skutek siły wyższej, działania lub
zaniechania prelegentów oraz osób trzecich.
4.

Organizator nie odpowiada za treści umieszczane przez Prelegentów w prezentacjach

graficznych i ustnych prezentowanych w ramach Paneli, a także za treści umieszczane jako
tło wystąpień Prelegentów.
5.

Organizator nie odpowiada za treści umieszczane przez Doktorantów na stworzonych

przez nich Plakatach.
§5

Prawa i obowiązki Uczestnika
1.

Uczestnik jest uprawniony do udziału w Wydarzeniu za pośrednictwem Platformy w

sposób zgodny z zasadami Zasad.
2.

Uczestnik jest obowiązany uczestniczyć w Wydarzeniu z poszanowaniem dóbr

osobistych, praw i godności pozostałych uczestników i Organizatora.
3.

Uczestnik jest obowiązany zachować pełną kulturę i szacunek wobec Prelegentów

pozostałych Uczestników biorących udział w Wydarzeniu.
4.

Uczestnik odpowiada wobec Organizatora za szkodę wyrządzoną na skutek

udostępnianych przez niego treści w trakcie wydarzenia, a także za stosowne prawa
podmiotowe uprawniające Uczestnika do dysponowania i rozporządzania tymi treściami.

5.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych w Zasadach,

Organizator jest uprawniony do ograniczenia Uczestnikowi prawa do udziału w wydarzeniu
lub wykluczenia go z wydarzenia.
§6

Prawa autorskie
1.

Uczestnik nie może dokonywać samodzielnej rejestracji Wydarzenia, w tym nie może

dokonywać nagrań, zrzutów ekranów lub w jakikolwiek inny sposób utrwalać i udostępniać
Wydarzenie.
2.

Wystąpienia Prelegentów odbywające się w trakcie Wydarzenia zostaną

audiowizualnie zarejestrowane przez Organizatora lub podmiot przez niego uprawniony.
Organizator zobowiązuje się do uzyskania zgody Prelegentów na udostępnienie ich
wizerunku najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia, przy czym zgoda zostanie udzielona na
formularzu rejestracyjnym.
3.

Materiały przedstawiające zarejestrowane Wydarzenie będą wykorzystywane do

celów promocyjnych i reklamowych.
§7

Przetwarzanie Danych osobowych
1.

Organizator, w związku ze świadczonymi przez niego usługami, jest administratorem

Danych osobowych. Organizator pełniąc rolę administratora Danych osobowych decyduje o
środkach i celach przetwarzania Danych osobowych na potrzeby świadczonych przez niego
usług. Organizator administruje Danymi osobowymi przekazanymi przez Uczestnika.
2.

Osoba zarejestrowana akceptując Zasady i rejestrując się na wydarzenie wyraża

zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych. Podanie Danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w wydarzeniu.
3.

Organizator oświadcza, że Dane osobowe Osób zarejestrowanych w zakresie

obejmującym imię, nazwisko, afiliację, zainteresowania badawcze, publikacje i biogram, a
także wizerunek Prelegentów będą przetwarzane przez Muzeum jako administratora Danych

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych
osobowych (zwanej dalej „Ustawą”), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 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”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa w celu realizacji zobowiązań wydarzenia. Dane osobowe, o których mowa powyżej
będą przetwarzane przez Muzeum przez okres trwania wydarzenia.
4.

Dane osobowe Osób Zarejestrowanych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) RODO.
5.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i

uczestnictwa w Wydarzeniu, a Osobom Zarejestrowanym przysługuje prawo dostępu do
treści Danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto
Osobom Zarejestrowanym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania Danych.
6.

Dane osobowe Osób Zarejestrowanych nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

7.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem

telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.
8.

Odbiorcami Danych osobowych Osób Zarejestrowanych, w związku i w celu

wykonywania Umowy, mogą być wszystkie podmioty i osoby zajmujące się organizacją
Wydarzenia na podstawie stosownych zgód lub umów.
9.

Organizator może udostępniać Dane osobowe podmiotom trzecim działającym w

ramach jego struktury i na jego polecenie lub spoza jej struktury celem ich przetwarzania na
potrzeby świadczenia usług. Osoby te zostały zapoznane z powszechnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony Danych osobowych, a także posiadają
niezbędną wiedzę w tym zakresie. Osoby te uzyskały niezbędne upoważnienia celem
przetwarzania Danych osobowych, obowiązane są do ochrony Danych osobowych, w
szczególności przed ich ujawnieniem podmiotom nieuprawnionym, a także do zachowania
tych Danych osobowych bezterminowo w tajemnicy. Ponadto osoby te podejmują wszelkie

wymagane prawem środki celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych
osobowych.
10.

Organizator przetwarza Dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji

wydarzenia oraz w którym przetwarzanie Danych osobowych wymagane przez przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w którym udział bierze Uczestnik. Organizator
przetwarza w szczególności następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek, adres
skrzynki elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja, dorobek naukowy oraz dane
dotyczące zakresu udziału w wydarzeniu.
11.

Jako administrator Organizator przetwarza Dane osobowe zgodnie z przepisami

prawa powszechnie obowiązującego i w sposób wymagany dla zapewnienia ich
odpowiedniego bezpieczeństwa w związku ze świadczonymi usługami. Organizator
przetwarza Dane osobowe, jeżeli co najmniej jeden z poniższych warunków został spełniony:
1)

osoba, której Dane osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której

Dane osobowe są przetwarzane, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane
osobowe będą przetwarzane, przed zawarciem umowy;
3)

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze.
12.

Organizator nie przetwarza Danych osobowych wymienionych w art. 9 RODO.

13.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Organizator wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu
ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
1)

pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych,

2)

zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności

systemów i usług przetwarzania;

3)

zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
4)

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo.
14.

Organizator, jako administrator Danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres,

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom
i uaktualniane.
15.

Jeżeli naruszenie ochrony Danych osobowych może powodować wysokie ryzyko

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Organizator bez zbędnej zwłoki zawiadamia
osobę, której Dane dotyczą, o takim naruszeniu. Organizator nie zawiadamia o naruszeniu
Danych osobowych, jeżeli:
1)

wdrożono odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały

zastosowane do Danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki
takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych
Danych osobowych;
2)

zastosowano następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka

naruszenia praw lub wolności osoby;
3)

wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje

publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby,
których Dane osobowe dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
16.

Organizator przechowuje Dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia

wszelkich obowiązków związanych ze świadczeniem przez niego usług. Po zakończeniu
świadczenia usług, Organizator niezwłocznie usunie Dane osobowe, chyba że ich zachowanie
jest niezbędne dla celów publicznych lub wymagają tego przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności przepisy podatkowe. Organizator stosuje odpowiednie

systemy inwentaryzacji i usuwania Danych osobowych celem ich niezwłocznej utylizacji po
upływie okresu, w którym ich przetwarzanie było niezbędne.
17.

Osoba, której Dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie cofnąć zgodę na

ich przetwarzanie. Organizator wówczas jest obowiązany niezwłocznie usunąć Dane
osobowe, chyba że ich przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
18.

Organizator:

1)

umożliwi uzyskanie informacji o przetwarzanych przez niego Danych osobowych, w

tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych
Danych osobowych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane oraz planowanym
terminie usunięcia Danych osobowych,
2)

Umożliwi uzyskanie kopii Danych osobowych, które są przetwarzane przez

Organizatora,
3)

Umożliwi sprostowanie Danych osobowych, które są niekompletne lub

nieprawidłowe,
4)

Usuwnie Dane osobowe w zakresie w jakim ich przetwarzanie nie jest niezbędne do

celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie,
zgłoszone sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, brak jest podstawy do
przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
5)

ograniczy przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli osoba, której Dane osobowe

dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebuje Danych osobowych do celów
przetwarzania.
19.

Podmiot, którego Dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku

z przetwarzaniem przez Organizatora jego Danych osobowych do organu nadzorczego,
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§8

Postanowienia końcowe
1.

Postanowienia Zasad mogą ulec zmianie w każdym czasie, o czym Organizator

powiadomi Osoby Zarejestrowane.
2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami zastosowanie mają właściwe

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu Osoby Zarejestrowane oraz

Organizator są zobowiązani do podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu przed
podjęciem jakichkolwiek czynności procesowych przed sądem powszechnym lub organem
administracji publicznej.
4.

Postanowienia Zasad obowiązują od 1 września 2021.

