Regulamin Akademii Liderów i Liderek
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I. INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin „Akademii Liderów i Liderek”, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne zasady
organizacji i przeprowadzania cyklu spotkań, zwanego dalej „Akademią”.
Akademia dedykowana jest liderom i liderkom środowisk senioralnych, którzy realizują
działania aktywizujące i integrujące seniorów i seniorki oraz osobom planującym realizować
działania na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.
Celem Akademii jest uzyskanie przez uczestników i uczestniczki nowych umiejętności,
narzędzi oraz wiedzy specjalistycznej. Będzie to także przestrzeń do wymiany dobrych
praktyk.
Organizatorem Akademii jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu z siedzibą przy
ulicy Mielżyńskiego 24, zwane dalej „Organizatorem”. Wszelkie kwestie związane
z organizacją Akademii należy kierować na adres: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul.
Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań, tel.: 61 842 35 09, 517 068 827, e-mail:
magdalena.kowalska@centrumis.pl
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Akademii.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Akademii mogą być liderzy i liderki środowisk senioralnych, którzy ukończyli 18
rok życia oraz osoby planujące realizować działania na rzecz osób starszych w poznańskim
środowisku lokalnym.
2. W Akademii może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
3. Głównym kanałem komunikacji Organizatora z uczestnikami będzie poczta elektroniczna lub
kontakt telefoniczny.
III. ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja trwa od dnia 5 września 2019 roku. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres
magdalena.kowalska@centrumis.pl lub dostarczenie wersji papierowej do siedziby CIS przy
ul. Mielżyńskiego 24 (formularz dostępny na stronie internetowej www.centrumis.pl
w zakładce „Animator Senioralny” lub w siedzibie CIS) do dnia 25 września 2019 roku do
godziny 16.00.
2. Wyboru kandydatów i kandydatek dokona komisja rekrutacyjna. Informacja o wyborze
kandydata/kandydatki zostanie przekazana telefonicznie lub drogą e-mail do dnia
7 października 2019 roku. Wybrani kandydaci/kandydatki zobowiązani zostaną do
podpisania deklaracji uczestnictwa.
3. Utworzona zostanie lista rezerwowa zawierająca wykaz osób spełniających kryteria
uczestnictwa, nieprzyjętych do udziału w Akademii ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
4. W przypadku braku wystarczającej liczby zainteresowanych Organizator ma prawo
przedłużyć nabór lub zrezygnować z uruchomienia Akademii.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Akademii jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacją.

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator w ramach Akademii przeprowadzi 8 spotkań tematycznych.
2. Terminy spotkań: 8 października, 15 października, 22 października, 5 listopada, 19
listopada, 26 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia.
3. Organizator poinformuje uczestników i uczestniczki Akademii o wynikach rekrutacji oraz
o miejscu realizacji Akademii nie później niż 7 października 2019 roku.
4. Organizator przeprowadzi Akademię zgodnie z przewidzianym programem, zastrzega jednak,
że może on ulec zmianie w przypadku pojawienia się okoliczności wynikających z bieżącej
ewaluacji i charakteru projektu o czym uczestnicy i uczestniczki Akademii zostaną
powiadomieni telefoniczną lub drogą mailową.
5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wyspecjalizowanej kadry posiadającej
kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych spotkań w ramach Akademii.
6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i wyżywienia uczestników Akademii.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatora,
wynikłe w czasie trwania Akademii.
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V. UDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW i UCZESTNICZEK AKADEMII
Ukończenie Akademii udokumentowane zostanie certyfikatem, pod warunkiem, że osoba
kończąca Akademię uczestniczyć będzie w co najmniej 6 z 8 zaplanowanych spotkań.
O rezygnacji z udziału w Akademii w trakcie jej trwania należy poinformować Organizatora
telefonicznie lub drogą mailową.
Uczestnicy i uczestniczki są zobowiązani do zapoznania się niniejszym regulaminem
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Administratora
Danych Centrum Inicjatyw Senioralnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24)
w celu organizacji i przeprowadzenia Akademii Liderów.
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) uczestnicy i uczestniczki Akademii wyrażają
zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie
i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym
z obowiązującym prawem, włączając w to telewizję, publikacje elektroniczne, strony
internetowe, wystawy, pokazy, warsztaty, spotkania z seniorami, konferencje, konkursy.
Jednocześnie zrzekają się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania zdjęcia ze swoim wizerunkiem.
VI. DANE OSOBOWE
Uczestnicy i uczestniczki Akademii wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zgodnie z treścią 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).
Uczestnicy i uczestniczki Akademii wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora –
Centrum Inicjatyw Senioralnych z siedzibą w Poznaniu ul. Mielżynskiego 24 – danych takich
jak: adres mailowy, numer telefonu oraz imię i nazwisko w celu przeprowadzenia rekrutacji

oraz cyklu spotkań w ramach Akademii oraz przyjmują do wiadomości następującą
informację o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Senioralnych
z siedzibą przy ul. Mielżyńskiego 24 w Poznaniu.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji do Akademii Liderów i Liderek.
4. Dane osób, które nie zostaną zakwalifikowane do Akademii Liderów i Liderek zostaną
usunięte po zakończeniu procedury rekrutacyjnej tj. najpóźniej do 7 października
2019 roku.
5. Dane osób, które zostaną zakwalifikowane do Akademii Liderów i Liderek będą
przetwarzane do 31 grudnia 2019 roku.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 żądania ograniczenia przetwarzania
 żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
rekrutacji do Akademii Liderów i Liderek.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku.

