ORGANIZAČNÝ PORIADOK PODUJATIA - WEBINÁRA „FONDY EÚ MENIA POĽSKO-SLOVENSKÉ
POHRANIČIE. SPOZNAJTE CEZHRANIČNÉ PROJEKTY INTERREG“
Webinár v rámci 5. Poľských dní v Prešove a Európskeho dňa spolupráce programu Interreg V-A
Poľsko – Slovensko
14. októbra 2020

§1
Všeobecné podmienky
1. Účelom organizačného poriadku podujatia je definovanie podmienok účasti na webinári
„EUROFONDY MENIA POĽSKO-SLOVENSKÉ POHRANIČIE. OBJAVTE CEZHRANIČNÉ PROJEKTY
INTERREG“, ďalej len „podujatie“, ktorý organizuje Spoločný technický sekretariát programu
Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 dňa 14. októbra 2020.
2. Organizačný poriadok podujatia je určený pre všetkých účastníkov podujatia. Každý účastník
je povinný riadiť sa ustanoveniami tohto organizačného poriadku podujatia.
3. Tento organizačný poriadok podujatia je dostupný na stránke organizátora www.plsk.eu
4. Organizátorom podujatia je Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko –
Slovensko so sídlom v Krakove, ul. Halicka 9, ďalej len „organizátor“, ktorý je organizačnou
jednotkou Centra európskych projektov so sídlom vo Varšave, ul. Domaniewska 39a.
5. Organizátormi 5. Poľských dní v Prešove sú Poľský inštitút v Bratislave, Prešovská univerzita v
Prešove a mesto Prešov.
6. Podujatie je otvoreným podujatím.
7. Neplnoleté osoby sa zúčastňujú na podujatí na výhradnú zodpovednosť osôb, ktoré ich majú
v starostlivosti. Organizátor nezabezpečuje starostlivosť o neplnoletých účastníkov
podujatia.
8. Účasť na podujatí je bezplatná.
9. Vyplnenie a odoslanie registračného formulára, oboznámenie sa s organizačným poriadkom
podujatia a jeho odsúhlasenie sú povinné, aby ste sa mohli podujatia zúčastniť. Registračné
formuláre môžete vyplniť do 12.10.2020.
10. Účastník sa môže kedykoľvek zrieknuť účasti na podujatí.
§2
Pravidlá priebehu podujatia
1. Podujatie sa uskutoční 14. októbra 2020 o 13:00 hod.
a. Podujatie sa uskutoční na platforme zoom. Účastníci sa musia zaregistrovať.
b. Podujatie sa bude vysielať aj na Facebooku, kde sa diváci budú môcť zúčastniť bez
registrácie.
2. Podujatie sa organizuje vo forme webinára na platforme Zoom.
3. Technické podrobnosti týkajúce sa prístupu k podujatiu, najmä adresa webovej stránky a
zásady prihlasovania sa a používania konferenčného nástroja budú účastníkom zaslané
elektronickou poštou najneskôr 1 deň pred podujatím.
4. Technické požiadavky potrebné na účasť na podujatí, sú:

5.
6.
7.
8.

a. zariadenie s prístupom k sieti Internet,
b. prístup k účtu elektronickej pošty,
c. správne skonfigurovaný prehliadač podporujúci súbory cookies a javascript.
Organizátor nenesie náklady na účasť účastníkov na podujatí, najmä náklady na používanie
zariadení, účtu e-mail alebo prenos údajov.
Organizátor nenesie zodpovednosť za kvalitu internetového spojenia, najmä za kvalitu
obrazu a zvuku prezentovaného u účastníkov.
Organizátor zaručuje, že vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie kvality podujatia v súlade s
opisom.
Organizátor si vyhradzuje právo odstrániť účastníka z výročného podujatia v prípade
závažných narušení alebo získania neoprávneného prístupu k podujatiu.
§3
Spracovanie osobných údajov

1. Právnym základom spracovania osobných údajov účastníkov je článok 6 ods. 1 písm. b)
(odsúhlasenie Organizačného poriadku podujatia) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a
článok 6 ods. 1 písm. a) (v prípade súhlasu so zverejnením obrazu účastníkov webinára)
a písm. f) (oprávnený záujem správcu osobných údajov vo veci uplatnenia možných nárokov)
GDPR.
2. Správcom osobných údajov účastníkov je Centrum európskych projektov so sídlom vo
Varšave na ul. Domaniewska 39A, ktoré môžete kontaktovať elektronicky na adrese
elektronickej pošty: cpe@cpe.gov.pl príp. tradičnou poštou na adrese uvedenej vyššie. V
otázkach súvisiacich s osobnými údajmi môžete kontaktovať dozorného úradníka pre
ochranu údajov na adrese elektronickej pošty: iod@cpe.gov.pl
3. Podujatie bude filmované a fotografované na účel realizácie propagačných a informačných
aktivít v rámci vykonávania programu spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014- 2020.
Obraz účastníkov webinára sa môžu využívať a rozširovať prostredníctvom programových
publikácií, webovej stránky a sociálnych médií programu, multimediálnych prezentácií
programu, ako aj vo forme fotografií a záznamov vyhotovených v rámci propagačných a
archivačných aktivít programu spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020.
4. Osobné údaje účastníkov sa budú spracúvať výlučne v súvislosti s organizáciou podujatia v
rámci programu spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020.
5. Pokiaľ to bude potrebné na organizáciu podujatia, osobné údaje účastníkov sa môžu
sprístupňovať týmto skupinám subjektov:
a. Nami splnomocnené osoby, naši pracovníci a spolupracovníci, u ktorých je prístup
k vyššie uvedeným údajom nevyhnutný na riadne plnenie povinností;
b. Zoom Video Communications, Inc. – správca platformy Zoom;
c. príjemcovia splnomocnení na základe príslušných právnych predpisov (napr.
kontrolné orgány) alebo zmlúv (subjekty, ktoré spolupracujú na zabezpečení
podujatia). Osobné údaje sa budú spracúvať do okamihu uplynutia termínu možnosti
identifikácie, uplatňovania alebo obrany právnych nárokov.

6. Osobné údaje účastníkov sa budú uchovávať počas obdobia 10 rokov, počínajúc od dátumu
záverečného vyúčtovania technickej pomoci v rámci programu.
7. Každý účastník má právo pristupovať k svojim osobným údajom, požadovať ich opravu,
odstránenie alebo obmedzenie rozsahu ich spracovania, nesúhlasiť so spracovaním svojich
osobných údajov, podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v prípade,
ak zistí porušenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa svojej osoby; na prenosnosť
osobných údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby, a odobratia súhlasu.
8. Osobné údaje vo forme obrazu, ktoré sa zaznamenajú počas podujatia a uverejnia v
sociálnych médiách a na webových stránkach organizátorov, sa budú spracúvať do okamihu
vyjadrenia nesúhlasu s takým spracovaním.
9. Osobné údaje budú prenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci služby
Zoom, ktorú poskytuje poskytovateľ z USA.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Organizátor má právo organizačný poriadok podujatia kedykoľvek zmeniť. Účastníci budú o zmene
organizačného poriadku podujatia informovaní.
2. Vo veciach neupravených v predmetnom organizačnom poriadku podujatia sa uplatňujú
ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Krakov, 5.10.2020

