REGULAMIN WIRTUALNYCH LEKCJI
I UCZESTNICTWA W GRUPIE „YOUTH VOICES OF PBU” ZAŁOŻONEJ NA FB
§1
Zasady ogólne
1. Organizatorem wirtualnych lekcji jest Centrum Projektów Europejskich (Wspólny Sekretariat Techniczny
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – zwany dalej WST). Grupa na FB zostanie założona i będzie
administrowana przez pracowników oddziałów Programu w Rzeszowie, Lwowie (Ukraina) oraz Brześciu
(Białoruś) (zwanych dalej BOs) i Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
2. Celem lekcji oraz prowadzenia grupy na FB jest promocja i zapoznanie młodzieży z projektami realizowanymi
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020 (zwanego dalej
"Programem PBU"), pokazanie efektów współpracy transgranicznej w obszarze wsparcia oraz mechanizmu
finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej.

§2
Zasady uczestnictwa w lekcjach
1. Lekcje są organizowane dla zgłoszonych wcześniej szkół z obszaru wsparcia Programu. Uczestnikami mogą
być uczniowie szkół niezależnie od wieku.
2. Opiekunem dzieci podczas lekcji jest nauczyciel reprezentujący zgłoszone szkoły.
3. Lekcje będą prowadzone w wyznaczonych przez WST terminach (godzina rozpoczęcia lekcji podana w
czasie CEST - Warsaw Time). Terminy te będą potwierdzane z nauczycielem zgłaszającym szkoły do
uczestniczenia w lekcji.
4. Lekcje będą prowadzone na platformie zoom WST. Organizator prześle linki do lekcji nauczycielowi
zgłaszającemu szkoły do lekcji. Nauczyciel przekaże link uczniom wytypowanym do udziału w lekcji.
5. Lekcje będą prowadzone przez pracowników WST oraz BOs w języku angielskim i będą trwały ok. 45
minut.
6. Każda z lekcji będzie nagrywana za pośrednictwem platformy zoom. Nagranie bądź jego fragmenty mogą
posłużyć jako materiał wykorzystywany do promocji Programu PBU.
7. Lekcje będą prowadzone według poniższego schematu:
• autoprezentacje szkół (klas) - przygotowane i prowadzone przez uczniów i nauczycieli
• prezentacja projektów PL-BY-UA Dziedzictwo – przygotowana i prowadzona przez WST oraz BOs
• otwarta dyskusja i wymiana różnych pomysłów – uczniowie, nauczyciele, WST, BOs
8. Udział w lekcjach jest bezpłatny.
9. Udział uczniów oraz nauczycieli w lekcji powinien być potwierdzony poprzez zapoznanie się i
zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W przypadku małoletnich regulamin musi zostać zaakceptowany
przez opiekuna prawnego.
10.
Szkoła, która uczestniczyła w lekcjach otrzyma 5 par słuchawek nausznych.
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§2
Zasady uczestnictwa w grupie na FB
1. Grupa będzie założona na FB początkowo dla uczniów biorących udział w wirtualnych lekcjach „How are
you doing? Z czasem będą mogli do niej dołączać nowi uczestnicy.
2. Uczniowie uczestniczący w lekcjach otrzymają zaproszenie do dołączenia do grupy.
3. Grupa będzie moderowana przez pracowników WST oraz BOs przede wszystkim w języku angielskim.
4. Celem założenia grupy jest podtrzymywanie kontaktów nawiązanych podczas wirtualnych lekcji oraz
zainteresowania uczniów projektami finansowanymi przez UE.
5. Na grupie będą publikowane różne ciekawostki z życia Programu oraz projektów, informacje o
wydarzeniach i konkursach.
6. Udział uczniów oraz nauczycieli w grupie powinien być potwierdzony poprzez zapoznanie się i
zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W przypadku małoletnich regulamin musi zostać zaakceptowany
przez opiekuna prawnego.

§3
Dane osobowe i bezpieczeństwo w sieci
1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r dane osobowe w postaci: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela,
nazwa szkoły, e-maile, numer telefonu nauczyciela, miejscowość, kraj oraz wizerunek ucznia oraz nauczyciela
będą przetwarzane przez Administratora – Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672
Warszawa na potrzeby przeprowadzenia lekcji on-line, utworzenia i prowadzenia grupy na FB oraz
raportowania i promocji Programu.
2. Zagrożenie w sieci Internet.
a) Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych.
Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.
b) Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas
wirtualnej lekcji oraz wizyt w grupie na FB.

§4
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672
Warszawa;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@cpe.gov.pl, pocztą na adres Centrum Projektów
Europejskich lub poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Centrum;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wirtualnych lekcji, tworzenia grupy na FB
oraz promowania i raportowania działań Programu na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu
zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

2016 r.;
Odbiorcami danych osobowych mogą być Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisja
Europejska;
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od daty wypłaty salda końcowego dla Programu
Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020;
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem;
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niezbędnych danych będzie
oznaczać brak możliwości udziału w przeprowadzanych przez Administratora działaniach związanych z
organizacją wirtualnych lekcji oraz grupy na FB;
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
(publikacja wizerunku na Facebooku) informuje, że transfer realizowany jest z wykorzystaniem standardowych
klauzul umownych (klauzule zamieszczamy na koncie FB).

§5
Przepisy końcowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu PBU pod adresem
https://www.pbu2020.eu/pl/news/2003.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrań z lekcji z wykorzystaniem
wizerunku uczniów oraz nauczycieli w nich uczestniczących w ramach działań informacyjnych i promocyjnych
Programu.
W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do anulowania, zmiany terminu lekcji oraz usunięcia
uczestnika z lekcji lub grupy na FB.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu leży w gestii Organizatora.
W celu skontaktowania się z Organizatorem prosimy o przesyłanie zapytań za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu .
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
danego kraju.
Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczniów w celu promocji Programu na różnych polach eksploatacji.
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