Regulamin programu „AKADEMIA EDUKATORA KLIMATU” (dalej: „Regulamin”)
edycja na rok szkolny 2020/2021
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem programu „AKADEMIA EDUKATORA KLIMATU” [dalej: „Program”] jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81451, al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5862277972, REGON 221715245, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia w Księdze
Rejestrowej VI (dalej: „CN EXPERYMENT” lub „Centrum”).
2. W Programie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (dalej: EDUKATORZY KLIMATU). Dolna
granica wieku: 13 lat.
3. Celem Programu jest:
a) zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat zmian klimatycznych zachodzących na naszej planecie w oparciu o naukowe fakty
i badania,
b) promowanie aktywnej nauki o klimacie wśród dzieci i młodzieży, w szczególności wśród uczniów własnej szkoły,
c) zdobywanie i doskonalenie kompetencji miękkich w zakresie edukacji klimatycznej.
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§ 2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do Programu poprzez:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez zapisy na platformie EVENEA.
b) przybycie na pierwsze spotkanie odbywające się na terenie CNE zgodnie z harmonogramem.
Termin rozpoczęcia rejestracji: 09.10.2020 r.
Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
Osoby w wieku 13 – 18 lat przystępują do programu za zgodą rodziców. Pisemną zgodę rodziców należy dostarczyć w pierwszym
dniu Programu, przed rozpoczęciem uczestnictwa w Programie.
Wzór zgody można pobrać ze strony: https://experyment.gdynia.pl/2020/10/09/zrobmy-dobry-klimat-z-akademia-edukatoraklimatu/
5. § 3. Przebieg Programu
Program składa się z dwóch spotkań.
Harmonogram programu:
a) Zgłaszanie chęci uczestnictwa: od 09.10.2020 do 18.10.2020r.
b) Pierwsze spotkanie w ramach Programu, na którym zostaną przybliżone naukowe fakty o klimacie, odbędzie się dnia
19.10.2020.
c) Drugie spotkanie w ramach Programu, na które składają się warsztaty z kompetencji miękkich, odbędzie się dnia
26.10.2020. Warunkiem uczestnictwa w drugim spotkaniu jest wzięcie udziału w pierwszym spotkaniu.
d) Spotkanie ewaluacyjne, którego data zostanie wyznaczona podczas drugiego spotkania Programu.
Ukończenie Programu upoważnia do wzięcia udziału w dalszych spotkaniach i szkoleniach skierowaniach do EDUKATORÓW
KLIMATU.
a) Informacje o dalszych działaniach będą zamieszczane na grupie Facebook: „Projekt: ZRÓBMY DOBRY KLIMAT”, do której
uczestnik może dobrowolnie przystąpić.
b) Na życzenie uczestnika informacje mogą być wysyłane drogą mailową, co będzie wymagało wyrażenia osobnej zgody.
Udział w Programie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie bez
informowania Centrum.

§ 4. Certyfikat uczestnictwa
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Osoby, które wezmą udział w Programie otrzymają Certyfikat udziału oraz tytuł EDUKATOR KLIMATU.
Ukończenie programu Akademia Edukatora Klimatu i otrzymany Certyfikat upoważnia do udziału w dalszych wydarzeniach
organizowanych przez Centrum w ramach Zielonego Hubu.
Centrum zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa
w Programie tych EDUKATORÓW KLIMATU, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu
lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu,
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Centrum lub godzą w jego wizerunek,
c) korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak
dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.
§ 5. Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (dalej:
Centrum).
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Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, +48 58 72 73 985, +48 500 472 830
Cel przetwarzania: organizacja programu (w tym rejestracja uczestników, stały kontakt, wydanie dyplomów). Zainteresowane
osoby mogą wyrazić osobną zgodę na przesyłanie dodatkowych materiałów po zakończeniu programu.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres email, numer i adres szkoły, przedział wiekowy (pełnoletni/niepełnoletni), imię i nazwisko
rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich), dane z konta Facebook (w przypadku osób które chcą korzystać z
Facebooka w celu kontaktu z Centrum)
Podstawa przetwarzania danych: zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit a RODO)
W przypadku gdy materiały rozpowszechniane przez EDUKATORA KLIMATU będą zawierały wizerunki osób, EDUKATOR
KLIMATU zapewni, że osoby te (lub ich prawni opiekunowie) wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w taki sposób, w
celu związanym z udziałem w programie, zgodnie z wymogami art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ww. regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
Wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w programie.
Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości email, lub przez kontakt z Inspektorem danych
osobowych Centrum (iod@experyment.gdynia.pl). Operacje przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody
pozostaną zgodne z przepisami także po jej wycofaniu.
Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane w Centrum do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
danych lub do momentu zakończenia programu.
Dane ujawniane są podmiotom wspierającym Centrum w zakresie obsługi informatycznej (obsługa sieci wewnętrznej Centrum
i serwera poczty).Dodatkowo dane ujawniane przez EDUKATORA KLIMATU na Facebook będą widoczne dla uczestników grupy.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: dane nie są przekazywane przez Centrum poza Europejski Obszar
Gospodarczy, ale dane ujawniane przez EDUKATORA KLIMATU na Facebook będą przetwarzane przez Facebook zgodnie z jego
regulaminami.
Automatyczne podejmowanie decyzji: dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługuje:
1. Prawo cofnięcia zgody.
1. Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych.
2. Prawo do żądania sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia danych.
3. Prawo żądania usunięcia danych.
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (czyli zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania) w przypadku gdy
kwestionowana jest prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych) lub dane przetwarzane były w sposób
niezgodny z przepisami.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy napisać do Inspektora ochrony danych Centrum
(iod@experyment.gdynia.pl).
Skarga: Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez Centrum doszło do naruszenia przepisów prawa, osobie
której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl
§ 7 Postanowienia końcowe
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Regulamin Programu jest dostępny na stronie https://experyment.gdynia.pl/2020/10/09/zrobmy-dobry-klimat-z-akademiaedukatora-klimatu/.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych.
W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Centrum z odpowiedzialności za naruszenie tych
praw.
Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, wynikających ze zmieniających się warunków
epidemicznych w kraju, zgodnie z regulacjami wprowadzanymi na poziomie krajowym.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu.
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