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	REGULAMIN	
OGÓLNOPOLSKIEJ	PREZENTACJI	PROJEKTÓW	MŁODZIEŻOWYCH	ONLINE	

	
	

I.	Informacje	i	zasady	ogólne	
1. Organizatorem	Ogólnopolskiej	Prezentacji	Projektów	Młodzieżowych	Online	 (OPPM	Online)	

jest	 Fundacja	 Centrum	 Edukacji	 Obywatelskiej	 z	 siedzibą	 przy	 ul.	 Noakowskiego	 10	
w	Warszawie	(00-666)	oraz	Niepubliczna	Placówka	Doskonalenia	Nauczycieli	Centrum	Edukacji	
Obywatelskiej	z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Noakowskiego	10.	

2. OPPM	Online	odbędzie	się	10	czerwca	2020	roku	w	na	platformie	internetowej	Zoom.	
3. Celem	OPPM	Online	 jest	wzmocnienie	 i	docenienie	zaangażowania	uczniów	 i	uczennic	oraz	

docenienie	 nauczycieli/lek	 pracujących	 w	 projektach	 realizowanych	 w	 ramach	 programów	
Centrum	Edukacji	Obywatelskiej.	

4. Uczestnikami	OPPM	Online	mogą	być	zespoły	projektowe	składające	się	z	uczniów/uczennic	
wraz	z	opiekunką/opiekunem	grupy	projektowej,	którzy	w	roku	szkolnym	2019/20	przystąpili	
do	realizacji	projektu	uczniowskiego	w	ramach	jednego	z	programów	Fundacji	CEO.	

5. W	 ramach	 OPPM	 Online	 zostaną	 zaprezentowane	 projekty	 zgłoszone	 przez	 Zespoły	
projektowe.	

	
II.	Zgłoszenia	i	udział	w	OPPM	Online	

1. Zgłoszenie	 na	 OPPM	 Online	 następuje	 poprzez	 wypełnienie	 przez	 Opiekuna	 formularza	
zgłoszeniowego	 znajdującego	 się	 na	 platformie	 internetowej	
https://rejestracja.ceo.org.pl/oppm_online	w	terminie	od	19	maja	do	1	czerwca	2020	r.	

2. Opiekun	 zgłaszający	 zespół	 projektowy	 do	 OPPM	 Online	 akceptuje	 i	 wyraża	 zgodę	 na	
postanowienia	niniejszego	Regulaminu.	

3. Przekazane	Organizatorowi	podczas	zgłoszeń	do	Programów	Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	
prawa	do	wizerunku	obowiązują	także	podczas	OPPM	Online.	

4. Organizator	ma	prawo	przedłużyć	termin	przyjmowania	zgłoszeń.	
5. Zespoły	 zgłoszone	 do	 udziału	 w	 OPPM	Online	 drogą	mailową	 otrzymają	 instrukcję	 udziału	

w	wydarzeniu	w	terminie	do	4	czerwca	2020	r.	
		

III.	Obowiązki	Opiekuna	i	zespołu	projektowego	
1. Zespół	jest	zobowiązany	do	przestrzegania	niniejszego	Regulaminu.	
2. Zespół	obowiązkowo	bierze	udział	w	pierwszej	części	wydarzenia,	tj.	w	godz.	10:00-12:15.	
3. Druga	część	wydarzenia,	tj.	w	godz.	12.30	–	17.00	jest	dobrowolna.		
4. Rolą	 zespołu	 jest	 przygotowanie	 zadania	 opisanego	 w	 Formularzu	 Rejestracyjnym	

i	zaprezentowanie	go	podczas	wydarzenia.	
5. Zadanie	nie	dotyczy	programów:	Szkoła	dla	Innowatora,	Szkoła	Ucząca	się,	Re:memory,	MedJa.	

Szkoła	krytycznego	myślenia.	
6. Zespół	 wypełni	 ankietę	 ewaluacyjną,	 która	 będzie	 udostępniona	 uczestnikom	 podczas	

wydarzenia.	
	

IV.	Prawa	i	obowiązki	Organizatora	OPPM	Online	
1. Zespoły	biorące	udział	w	OPPM	Online	zostaną	opisane	na	stronie	OPPM.	
2. Organizator	ma	prawo	do	wykluczenia	Uczestnika	z	udziału	w	OPPM	Online	w	przypadku,	gdy	

działania	jego	działania	naruszają	porządek	publiczny,	netykietę	lub	negatywnie	wpływają	na	
dobre	imię	Organizatora	lub	innych	uczestników	wydarzenia.	
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V.	Informacja	o	przetwarzaniu	danych	osobowych	
1. Administratorem	Twoich	danych	osobowych	 jest	 Fundacja	Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	

(CEO)	z	siedzibą	w	Warszawie	przy	ul.	Noakowskiego	10,	email	dane.osobowe@ceo.org.pl,	tel.	
22	8758540.		

2. Organizator	przetwarza	dane	w	zakresie:	adres	poczty	elektronicznej,	imię	i	nazwisko	lub	nick,	
wizerunek,	numer	telefonu	kontaktowego,	adres	IP,	nazwa	i	adres	szkoły/placówki	Uczestnika,	
a	w	wypadku	doskonalenia	zawodowego	nauczycieli	-	także	data	i	miejsce	urodzenia.		

3. Dane	osobowe	(imię,	nazwisko,	telefon	kontaktowy,	adres	poczty	mailowej,	dane	adresowe	
placówki	 edukacyjnej,	 w	 której	 pracuje/uczy	 się	 osoba)	 są	 przekazywane	 do	 sponsora	
posiadającego	 siedzibę	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	 tj.	 poza	 Europejskim	 Obszarem	
Gospodarczym.	 Przekazanie	 danych	 jest	 dozwolone	 na	 mocy	 art.	 49	 ust.	 1	 RODO,	 tj.	
przekazanie	nie	jest	powtarzalne,	dotyczy	ograniczonej	liczby	osób	i	jest	niezbędne	ze	względu	
na	prawnie	uzasadnione	interesy	Administratora.	

4. W	 wypadku,	 gdy	 doskonalenie	 nauczycieli	 realizowane	 jest	 przez	 Placówkę	 Doskonalenia	
Nauczycieli	„Centrum	Edukacji	Obywatelskiej”,	dane	o	umowie,	w	tym	Dane	osobowe	o	dacie	
i	 miejscu	 urodzenia	 nauczyciela,	 powierzone	 zostaną	 do	 przetwarzania	 Placówce	 w	 celu	
wypełnienia	przez	nią	obowiązków	wynikających	z	przepisów	prawa	oświatowego.	

5. Dane	 są	 przetwarzane	 również	 przez	 firmy,	 z	 których	 licencji	 korzystamy	 organizując	
Wydarzenia	online	tj.		

a. ClickMeeting	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Gdańsku	(kod:	80-
387),	 przy	 ul.	 Arkońskiej	 6/A4,	 KRS	 0000604194,	 NIP	 5842747535	 –	 w	 celu	
umożliwienia	CEO	wykonania	operacji	za	pomocą	usług	i	narzędzi	Clickmeeting.	

b. Zoom.us	55	Almaden	Boulevard,	6th	Floor,	San	Jose,	CA	95113	celu	umożliwienia	CEO	
wykonania	operacji	za	pomocą	usług	i	narzędzi	Zoom.us.	Dane	osobowe	Uczestników	
(imię,	nazwisko,	adres	poczty	mailowej,	adres	IP)	są	w	tym	wypadku	przekazywane	do	
„państwa	 trzeciego”	 firma	 ta	 posiada	 siedzibę	 poza	 Europejskim	 Obszarem	
Gospodarczym.	Przekazanie	danych	jest	dozwolone	na	mocy	art.	49	ust.	1	RODO,	tj.	
przekazanie	 nie	 jest	 powtarzalne,	 dotyczy	 ograniczonej	 liczby	 osób	 (korzystającej	 z	
zoom.us)	 i	 jest	 niezbędne	 ze	 względu	 na	 prawnie	 uzasadnione	 interesy	
Administratora.		

6. Uczestnicząc	w	Wydarzeniach	online	 lub	webinariach	organizowanych	przez	 CEO	Uczestnik	
wyraża	 zgodę	 na	 zapisy	w	 regulaminach	wyżej	wymienionych	 narzędzi	w	 zależności	 od	 ich	
wykorzystania	 przez	 organizatora	 (https://zoom.us/terms	 oraz	
https://clickmeeting.com/pl/legal)		

7. W	 przypadku	 danych	 przetwarzanych	 na	 podstawie	 zgody	 (w	 szczególności	 dotyczy	 to	
wizerunku	Uczestnika	utrwalonego	podczas	Wydarzeń	online),	dane	będą	przetwarzane	do	
czasu	wycofania	zgody,	jednak	nie	dłużej	niż	przez	5	lat	od	zakończenia	roku,	w	którym	odbyła	
się	 ostatnia	 aktywność	 w	 działaniach	 CEO,	 chyba	 że	 sponsor	 wydarzenia	 wymaga	 od	 nas	
dłuższego	 przechowywania	 danych.	 W	 takim	 przypadku	 dane	 będą	 przechowywane	 przez	
okres	wynikający	z	umowy	ze	sponsorem	na	podstawie	prawnie	uzasadnionego	interesu	CEO	
i	sponsora,	polegającego	na	potrzebie	zweryfikowania	prawidłowości	wydatkowania	środków	
finansowych	przeznaczonych	na	realizację	wydarzenia.	

8. Dane	osobowe	przetwarzane	w	związku	z	realizacją	umowy	przechowywane	do	chwili	upływu	
okresu	 przedawnienia	 roszczeń	 wynikających	 z	 umowy	 lub	 do	 chwili	 upływu	 okresu	
przechowywania	dokumentacji	projektu,	wymaganego	przez	sponsorów	lub	do	chwili	upływu	
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okresu	 wynikającego	 z	 obowiązujących	 przepisów	 dotyczących	 prowadzenia	 ksiąg	
rachunkowych,	przy	czym	obowiązuje	najdłuższy	okres.	

9. Osoby,	 których	 dane	 osobowe	 przetwarzamy	mają	 prawo	 żądania	 dostępu	 do	 danych,	 ich	
sprostowania,	usunięcia	lub	ograniczenia	przetwarzania,	prawo	wniesienia	sprzeciwu	wobec	
przetwarzania	oraz	prawo	przenoszenia	danych.	Dopuszczalność	korzystania	z	poszczególnych	
praw	zależy	od	podstawy	prawnej	konkretnego	przetwarzania.	

10. Osoby,	 których	 dane	 osobowe	 przetwarzamy	 mają	 prawo	 wnieść	 skargę	 do	 organu	
nadzorczego.	

		
	
	

VI.	Prawa	własności	intelektualnej	
1. Z	chwilą	przekazania	przez	Uczestnika	OPPM	Online	(w	tym	Zespół/Opiekuna),	jakichkolwiek	

utworów	lub	przedmiotów	praw	pokrewnych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	4	lutego	1994	roku	
o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych	 (dalej	 „Prawo	 autorskie”),	 w	 tym	 zdjęć,	 grafik,	
tekstów,	 filmów,	 nagrań	 dźwiękowych,	 materiałów	 edukacyjnych,	 Uczestnik	 udziela	
Organizatorowi	 nieodpłatnej,	 niewyłącznej	 i	 nieodwołalnej	 licencji	 (dalej	 „Licencja”)	 do	
korzystania	z	tych	utworów	/	przedmiotów	praw	pokrewnych	na	czas	nieoznaczony,	z	prawem	
do	udzielania	sublicencji	w	granicach	pierwotnej	licencji,	w	kraju	i	za	granicą,	w	całości	lub	we	
fragmentach,	 jako	 utworu	 odrębnego	 lub	 wspólnie	 z	 innymi	 utworami,	 a	 także	 do	
udostępniania	 całości	 lub	 fragmentów	 utworu	 /	 przedmiotu	 praw	 pokrewnych	 osobom	
trzecim,	w	zakresie	wszystkich	znanych	pól	eksploatacji,	w	tym	wskazanych	w	art.	50	i	86	Prawa	
autorskiego,	a	w	szczególności	następujących:		

a. w	zakresie	utrwalania	 i	zwielokrotniania	utworu/ów	-	wytwarzanie	egzemplarzy	bez	
ograniczeń,	w	tym	bez	względu	na	technikę	(np.	techniką	drukarską,	reprograficzną,	
zapisu	magnetycznego,	cyfrową),	ilość	i	wielkość	nakładu;	

b. w	 zakresie	 obrotu	 oryginałem	 albo	 egzemplarzami,	 na	 których	
utwór/utwory/przedmioty	praw	pokrewnych	utrwalono,	-	wprowadzanie	do	obrotu,	
najem,	użyczenie	oryginału	albo	egzemplarzy,	

c. w	 zakresie	 rozpowszechniania	 utworu/utworów/przedmiotów	 praw	 pokrewnych	w	
sposób	 inny	 niż	 wskazany	 w	 lit.	 b	 powyżej:	 publiczne	 wykonanie,	 wystawienie,	
wyświetlenie,	 odtworzenie	 oraz	 nadawanie	 i	 reemitowanie	 (drogą	
przewodową/bezprzewodową),	 a	 także	 publiczne	 udostępnianie	 utworu	 w	 taki	
sposób,	 aby	 każdy	 mógł	 mieć	 do	 niego	 dostęp	 w	 miejscu	 i	 w	 czasie	 przez	 siebie	
wybranym,	 w	 tym	 sieciach	 informatycznych	 i	 teleinformatycznych	 (w	 tym	
Internet/urządzenia	mobilne).	
	

2. Licencja	obejmuje	także:	
a. zezwolenie	 do	 wykonywania	 prawa	 zależnego,	 tj.	 prawa	 do	 wyrażania	 zgody	 na	

rozporządzanie	i	korzystanie	z	opracowań;	
b. zgodę	 na	 wprowadzanie	 wszelkich	 zmian	 i	 modyfikacji	 koniecznych	 w	 celu	

wykorzystania	w	ramach	prowadzonej	przezeń	działalności;	
c. upoważnienie	 udzielone	 do	 wykonywania	 w	 imieniu	 Uczestnika	 w	 stosunku	 do	

utworów/przedmiotów	praw	pokrewnych	praw	osobistych;		
	

3. Uczestnik/Opiekun	oświadcza,	że:		
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a. nie	 będzie	 przekazywał	 w	 związku	 z	 OPPM	 Online	 utworów/przedmiotów	 praw	
pokrewnych	naruszających	prawa,	w	tym	prawa	własności	intelektualnej	oraz	dobra	
osobiste	(np.	prawo	do	wizerunku,	prywatności)	osób	trzecich;	

b. przysługują	 mu	 majątkowe	 prawa	 własności	 intelektualnej	 w	 stosunku	 do	
przekazanych	 utworów/przedmiotów	 praw	 pokrewnych	 oraz	 że	 prawa	 te	 nie	 są	
obciążone	prawami	osób	trzecich,	nie	stanowią	przedmiotu	jakichkolwiek	postępowań	
prawnych,	w	tym	sądowych,	administracyjnych	lub	egzekucyjnych	jak	również,	że	brak	
jest	 jakichkolwiek	 przeszkód	 prawnych	 do	 udzielenia	 Organizatorowi	 Licencji	
w	zakresie	określonym	w	Umowie.	
	

Uczestnik	zobowiązuje	się	naprawić	wszelkie	szkody	związane	z	nieprawdziwością	powyższych	
oświadczeń,	w	tym	pokryć	koszty	obsługi	prawnej.	Ponadto	w	przypadku	gdyby	okazało	się,	że	
określone	 utwory/przedmioty	 praw	 pokrewnych	 mogły	 naruszać	 cudze	 prawa,	 Uczestnik	
zobowiązany	 jest	 niezwłocznie	 powiadomić	 o	 tym	Organizatora	w	 formie	 pisemnej	 oraz	 za	
pośrednictwem	poczty	elektronicznej.	

	
4. W	 przypadku	 wątpliwości	 co	 do	 prawdziwości	 powyższych,	 wskazanych	 w	 pkt.	 2	 li.	 a	 i	 b,	

oświadczeń,	 Organizator	 może	 zawiesić	 udział	 Uczestnika	 w	 OPPM	 Online	 do	 czasu	
wyjaśnienia.	

5. Kwestia	 przeniesienia	 majątkowych	 praw	 autorskich/praw	 pokrewnych	 do	
utworu/przedmiotu	 praw	 pokrewnych,	 który	 powstał	 na	 indywidualne	 zamówienie	 osoby	
trzeciej,	np.	sponsora,	zostanie	uregulowana	w	odrębnym	porozumieniu	pomiędzy	taką	osobą	
trzecią	a	autorem	utworu/przedmiotu	praw	pokrewnych.	

	
VII.	Postanowienia	końcowe	

1. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	odwołania	lub	przełożenia	OPPM	Online	w	przypadku	
zaistnienia	okoliczności	od	niego	niezależnych.	

2. Wszystkie	kwestie	sporne	rozstrzyga	Organizator.	
3. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 wprowadzenia	 zmian	 w	 niniejszym	 Regulaminie	 oraz	

zobowiązuje	się	do	publikowania	na	stronie	internetowej	aktualnych	informacji.	
4. Interpretacja	Regulaminu	należy	do	Organizatora.	
5. Niniejszy	 Regulamin	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 jego	 zamieszczenia	 na	 stronie	 internetowej	

OPPM.	
	

	


