
Regulamin „Telefonicznego Poradnika” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin Telefonicznego Poradnika, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady organizacji i 

przeprowadzania w/w przedsięwzięcia, zwanego dalej „Telefonicznym Poradnikiem”. 

2. Telefoniczny Poradnik to telefoniczne dyżury ekspertek i ekspertów oferujących konsultacje w zakresie swojej 

dziedziny. Z Telefonicznego Poradnika mogą skorzystać: nauczycielki/nauczyciele, edukatorzy/edukatorki, 

animatorki/animatorzy, aktywiści/aktywistki, którzy i które potrzebują porady oraz wsparcia w zaproponowanych 

przez nas obszarach tematycznych: 

● Jak radzić sobie ze stresem, nadmiarem zadań i motywowaniem się do pracy? 

● Dialog z uczniem – jak pracować i wesprzeć uczennice i uczniów w nauce zdalnej oraz sytuacji niepewności? 

● Komunikacja i dostępność w mediach społecznościowych – budowanie relacji z publicznością z uważnością na 

różnorodność potrzeb. 

● Jeśli nie online to co? Działania z zakresu edukacji kulturowej poza Internetem. 

● Kultura w sieci – inspiracje, propozycje działań. 

● Kryzysowy przewodnik badaczki/badacza po diagnozie: jak dowiedzieć się o potrzebach beneficjentów naszych 

działań bez spotykania się z nimi? 

3. Organizatorem Telefonicznego Poradnika jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (61-809) z siedzibą przy ulicy Św. 

Marcin 80/82, zwane dalej „Organizatorem”. Wszelkie kwestie związane z organizacją Telefonicznego Poradnika należy 

kierować na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań, tel.: +48 61 64 65 206, e-mail: 

a.soltysiak@ckzamek.pl. 

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Telefonicznym Poradniku. Szczegółowa 

informacja na temat Telefonicznego Poradnika dostępna jest na stronie internetowej: www.cpe.ckzamek.pl 

 

II. ZASADY PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI 

1.  Warunkiem skorzystania z konsultacji w ramach Telefonicznego Poradnika jest przesłanie formularza 

zgłoszeniowego drogą elektroniczną (Formularz Google, link do formularza dostępny na stronie internetowej 

www.cpe.ckzamek.pl). Zgłoszenia będą przyjmowane w sposób ciągły, a trwanie programu jest uzależnione od ilości 

zgłoszeń i związanych z tym kosztów finansowych. Osoby posługujące się polskim językiem migowym mogą nagrać 

swoje odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym i przesłać nagranie na adres: 

a.soltysiak@ckzamek.pl. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą uzupełnić formularz w dokumencie tekstowym 

dostępnym na stronie www.cpe.ckzamek.pl, a następnie przesłać go na adres a.soltysiak@ckzamek.pl. 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator poinformuje drogą mailową lub telefoniczną o możliwym terminie konsultacji.  
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3. Zgłoszenie potrzeby wsparcia w ramach konsultacji Telefonicznego Poradnika uczestnictwa jest równoznaczne z 

zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez kandydatkę/ 

kandydata. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Udział w konsultacjach w ramach Telefonicznego Poradnika jest bezpłatny. 

2. W przypadku rezygnacji z konsultacji w ramach Telefonicznego Poradnika Uczestnik/Uczestniczka powinien 

poinformować Organizatora drogą mailową minimum 1 dzień przed umówionym terminem. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewni grupę ekspertek i ekspertów w swoich dziedzinach (odpowiadającym obszarom 

zaproponowanego wsparcia – patrz punkt I), z którymi Uczestnicy Telefonicznego Poradnika będą mogli umówić 

się na konsultacje za pośrednictwem Organizatora. 

2. Organizator dostosuje formę przeprowadzenia konsultacji (telefon, wideokonferencja) do potrzeb Uczestników i 

Uczestniczek. 

3. Organizator przeprowadzi Poradnik Telefoniczny zgodnie z przewidzianym programem dostępnym na stronie 

internetowej Organizatora. Okres funkcjonowania Telefonicznego Poradnika jest zależny od sytuacji finansowej 

Organizatora w trakcie trwania pandemii Sars Covid-19. Organizator poinformuje o wszelkich zmianach w 

programie na stronie internetowej www.cpe.ckzamek.pl.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatora, wynikłe w czasie 

trwania konsultacji Telefonicznego Poradnika.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania konsultacji Telefonicznego Poradnika za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk celem wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz relacjach internetowych. 

Organizator nie wykorzysta dokumentacji osób, które nie wyraziły na to zgody w formularzu zgłoszeniowym.  

 

V. DANE OSOBOWE 

W związku z obowiązywaniem 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 jako 

RODO, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 

80/82, 61-809 Poznań. 
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2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na 

adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą: 

a. wzięcia udziału w rekrutacji do Telefonicznego Poradnika - na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, 

b. w celu realizacji umowy i wzięcia udziału w konsultacjach Telefonicznego Poradnika – na podstawie 

zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

c. w celu nagrywania, fotografowania filmowania lub dokonywania innego rodzaju zapisu wizerunku oraz 

wypowiedzi i ich fragmentów Uczestników Telefonicznego Poradnika w celu opublikowania w internetowych i 

pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora 

i współpracujących z Organizatorem, tj. Urzędu Miasta Poznania, Narodowego Centrum Kultury, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

d. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, 

księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. 

Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności usługi 

związane z udostępnianiem systemów informatycznych, obsługą informatyczną. 

5. W większości przypadków dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani 

udostępniane organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich w 

związku z korzystaniem z usług podmiotów należących do Google, jednakże w takich przypadkach przekazanie 

danych jest uregulowane zawartymi umowami, postanowieniami, które gwarantują odpowiedni poziom 

zabezpieczeń danych osobowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres wskazany w przepisach 

prawa, w tym okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Posiadają Państwo: 

                             a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

                             b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

                             c. prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa,  w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie do 

zawarcia umowy i wzięcia udziału w Telefonicznym Poradniku. Bez podania tych danych udział w rekrutacji czy też 



realizacja umowy nie będą możliwe. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna jednakże niezbędna do 

wzięcia udziału w Telefonicznym Poradniku. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestnika Telefonicznego Poradnika od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub 

zniszczenia jego mienia. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Telefoniczny Poradniku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, jednak nie mogą̨ one uszczuplać́ praw przyznanych 

Uczestnikom. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.cpe.ckzamek.pl. 

5. Organizator ma prawo zmiany postanowień́ Regulaminu. Zmiany wchodzą̨ w życie w terminie 7 dni od dnia ich 

zamieszczenia na stronie internetowej www.cpe.ckzamek.pl. 
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