
 REGULAMIN IV KONGRESU ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH  
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad uczestnictwa w 
IV Kongresie Archiwów Społecznych, który zostanie zorganizowany w dniach 24-25 
września 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przez Centrum 
Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie. 

2. Skróty używane w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: 

1) Kongres –  IV Kongres Archiwów Społecznych; 
2) Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła swój udział w Kongresie i została 

zakwalifikowana przez Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu; 

3) Organizator lub CAS – Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-
516), ul. Rejtana 17 lok. 25/26/27, NIP 521-388-93-07, REGON 385444632, 
instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 119/2020; 

4) Partner – Partner Kongresu, którym jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; 
5) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.); 
6) RODO – Rozporządzenie 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) (Dz. 
Urz. UE „L” 2016/119/1). 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikiem nr 1 stosuje się do 
uczestnictwa w Kongresie także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie. 

4. Wszelkich informacji dotyczących Kongresu Organizator udziela pod nr telefonu: + 22 
294 11 05 oraz w drodze e-mail pod adresem: kontakt@cas.org.pl 

5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym udziału 
w Kongresie. 

§ 2 
Rejestracja udziału w Kongresie. Postanowienia ogólne 

1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Kongresie w formie on-line albo w miejscu odbywania 
się Kongresu (w formie stacjonarnej). 

2. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. 

3. Warunkami udziału w Kongresie – zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnie – są: 
rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 
internetowej: www.kongres.cas.org.pl oraz wyrażenie zgód zawartych w formularzu. 
Każdy Uczestnik powinien samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz 
rejestracji oraz wyrazić zgody wymagane przy rejestracji. 

4. Rejestracja dla Uczestników w formie stacjonarnej i online zostanie otwarta 23 sierpnia 
2021 r. 

http://www.kongres.cas.org.pl/


5. Zamknięcie rejestracji dla uczestników Kongresu w formie stacjonarnej nastąpi w dniu 
29 sierpnia 2021 r. o godzinie 23:59 lub w momencie wyczerpania limitu miejsc, w 
zależności, które ze zdarzeń nastąpi najpierw. Zamknięcie rejestracji dla uczestników 
Kongresu on-line nastąpi 24 września 2021 o godzinie 23.59 lub w momencie 
wyczerpania limitu miejsc, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi najpierw. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji, w szczególności 
jeżeli liczba Uczestników będzie musiała zostać dostosowana do obowiązujących 
wymagań prawnych lub zaleceń sanitarnych związanych z COVID-19. 

 

§ 3 
Rejestracja udziału w Kongresie w formie stacjonarnej 

1. Do udziału w Kongresie organizowanym w formie stacjonarnej może się zgłosić każdy, 
ale pierwszeństwo będą miały osoby, które reprezentują archiwa społeczne i zgłoszą 
się jako pierwsze - decyduje kolejność zgłoszeń i poprawnie wypełniony formularz 
zgłoszeniowy. 

2. Archiwum społeczne rozumiane jest jako podmiot znajdujący się  w bazie archiwów 
CAS (https://cas.org.pl/baza-archiwow/) lub zgłoszony do bazy  poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie CAS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1I_N0B-
l4K_XxifhPG5wyXFxZWityTfqdlDWxIx2G9ZLVA/viewform 

3. Organizator w przeciągu 14 dni wysyła na adres podany w rejestracji potwierdzenie 
zakwalifikowania się Uczestnika do wzięcia udziału w  Kongresie. Osoby 
niezakwalifikowane będą miały możliwość wziąć udział w Kongresie w wersji online – 
na podstawie odrębnej rejestracji.  

4. Jedno archiwum społeczne na Kongresie w formie stacjonarnej może być 
reprezentowane przez jedną osobę. 

5. Zakwalifikowanym uczestnikom Kongresu w formie stacjonarnej Organizator 
zapewnia:  
1) bezpłatny udział w Kongresie, 
2) nocleg z 24/25 września w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w 

Sulejówku lub w innym miejscu - uwaga: zakwaterowanie w pokojach jedno i 
wieloosobowych, do których Uczestnicy zostaną przydzieleni losowo. 

3) wyżywienie w ramach Kongresu (kolacja/śniadanie/obiad), 
4) zwrot kosztów dojazdu do 100 zł (wyłącznie dla osób których droga dojazdu do 

miejsca odbywania się Kongresu - Sulejówka, wynosi powyżej 100 km). Zwrot 
kosztów przejazdu nastąpi na podstawie dokumentu finansowego (faktura lub 
rachunek) zawierającego dane (imię i nazwisko) Uczestnika oraz wniosku o zwrot 
kosztów (blankiety dokumentu dostępne będą podczas trwania kongresu u 
Organizatora). Zwrot kosztów nastąpi na wskazane konto Uczestnika, do 14 dni od 
złożenia wniosku wraz z dokumentem finansowym. Podczas rejestracji 
Uczestników na Kongresie będzie możliwość przekazania ww. dokumentów 
przedstawicielowi CAS.  

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w Kongresie w formie stacjonarnej, a które z 
powodów niezależnych od siebie, nie będą mogły wziąć udziału w Kongresie 
zobowiązane są do powiadomienia Organizatora o tym fakcie co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem Kongresu, tzn maksymalnie do dnia 17 września 2021 r.   

https://cas.org.pl/baza-archiwow/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1I_N0B-l4K_XxifhPG5wyXFxZWityTfqdlDWxIx2G9ZLVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1I_N0B-l4K_XxifhPG5wyXFxZWityTfqdlDWxIx2G9ZLVA/viewform


7. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie w formie stacjonarnej jest udzielenie zgody na 
rejestrację i publikację wizerunku.  

8. Uczestnik, który uzyskał dostęp do platformy nie może przekazać linków, materiałów, 
osobom trzecim. 

 
§ 4 

Rejestracja udziału w Kongresie w formie on-line 

1. Do udziału w Kongresie organizowanym w formie on-line może się zgłosić każdy, 
decyduje kolejność zgłoszeń i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy  

2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie w formie on-line jest udzielenie zgody na 
rejestrację i publikację wizerunku  

3. Liczba miejsc na Kongresie w formie on-line jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

4. Warunki techniczne uczestnictwa w Kongresie online: 
1) platforma internetowa do poprawnego działania wymaga jednej z poniższych 

przeglądarek (nazwa i numer wersji minimalnej): 
− Chrome ≥ 45, 
− Firefox ≥ 38, 
− Edge ≥ 12, 
− Explorer ≥11, 
− iOS ≥ 12, 
− Safari ≥ 9, 
− Android ≥ 8.0, 
− Opera ≥ 30; 

2) minimalna prędkość internetu zapewniająca możliwość odtwarzania wideo w 
niskiej rozdzielczości SD 240p to 500kbps. Wyższa prędkość automatycznie 
umożliwia odtwarzanie materiałów wideo w wyższej rozdzielczości. 

Organizator nie odpowiada za zapewnienie ww. warunków technicznych przez 
Uczestników, jak również nie odpowiada za brak możliwości udziału w Kongresie w 
formie on-line z powodu braku spełnienia powyższych warunków przez Uczestnika. 

5. Kongres w formule on-line realizowany jest wyłącznie na platformie internetowej pod 
adresem www.kongres.cas.org.pl 

§ 5 
Miejsce, termin i program Kongresu 

1. Kongres odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 roku.  

2. Kongres w formie stacjonarnej odbędzie się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku, aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek. 

3.  Organizator może ustalić, że Kongres odbędzie się – w całości w formule „on-line”, w 
szczególności w sytuacji konieczności dostosowania organizacji Kongresu do 
obowiązujących wymagań prawnych lub zaleceń sanitarnych związanych z COVID-19. 

4. Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.cas.org.pl oraz 
mailowo Uczestników o zmianie terminu, miejsca lub formuły Kongresu. 

5. Program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej www.cas.org.pl. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany programu.  

http://www.cas.org.pl/


6. W przypadku konieczności odwołania Kongresu, przeniesienia Kongresu na inny 
termin, do innej przestrzeni, zmiany programu Kongresu, jak również w przypadku 
zmiany formuły Kongresu na wyłącznie formułę „on-line”, (np. zmiana regulacji dot. 
pandemii COVID 19) Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne 
roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub 
zakwaterowaniem).  

§ 6 
Rezygnacja lub zmiana Uczestnika Kongresu w formie stacjonarnej 

1. Rezygnacja z udziału w Kongresie w formie stacjonarnej z przyczyn zależnych lub 
niezależnych od Uczestnika jest możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji 
z udziału w Kongresie przesłanego mailem lub listem poleconym Organizatorowi. 

2. Zmiana Uczestnika, bez zgody Organizatora, jak również odsprzedaż prawa udziału w 
Kongresie, nie jest dozwolona. 

 
§ 7 

Identyfikacja, bezpieczeństwo i zasady odbywania Kongresu w formie stacjonarnej  

1. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia 
związane z Kongresem. Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany pierwszego dnia 
Kongresu. 

2. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii Organizator informuje, że na terenie 
organizacji Kongresu realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i 
zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19, a 
Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. Kongres jest 
organizowany zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczących m. in. kongresów. Liczba 
Uczestników Kongresu jest ograniczona i dostosowana do aktualnych wytycznych 
rządowych, które znajdują się na stronie 
internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-
biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy. 

3. W przypadku zmniejszenia możliwej liczby Uczestników Kongresu w miejscu 
odbywania się Kongresu, Organizator może zgłosić się do ostatnio zarejestrowanych 
uczestników o zmianę statusu uczestnictwa ze stacjonarnego na online. Liczba osób 
uczestniczących stacjonarnie będzie zależna od aktualnie obowiązujących wytycznych 
rządowych. W przypadku zmiany statusu z stacjonarnego na online będzie decydowała 
kolejność zgłoszeń na Kongres. W przypadku zmiany statusu Uczestnika ze 
stacjonarnego na online, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne 
roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub 
zakwaterowaniem) 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zakażenie Uczestnika lub ryzyko zakażenia COVID-19 podczas Kongresu. 

5. Zasady bezpieczeństwa podczas Kongresu znajdują się również na stronie internetowej 
Kongresu: www.kongres.cas.org.pl 

6. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników Kongresu jakichkolwiek działań 
komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz 
zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy


7. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które zostały 
zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Kongresu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników Kongresu 
stacjonarnego o ile zmienią się dopuszczalne limity osób biorących udział w 
wydarzeniach publicznych  

9. Organizator dopuszcza zmianę formuły  uczestnictwa poszczególnych uczestników w 
Kongresie ze względu na ewentualne zmiany obostrzeń sanitarnych - np. zmniejszenie 
limitów uczestników wydarzeń  

10. Każdy z Uczestników Kongresu stacjonarnego zobowiązany jest do wypełnienia 
oświadczenia o stanie zdrowia.  

 

§ 8 
Wizerunek Uczestników 

1. Do udziału w Kongresie niezbędne jest wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku 
Uczestnika (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie on-line) Podczas rejestracji 
do udziału w Kongresie, Uczestnik  – stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. 
zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego 
wizerunku przez Organizatora. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 
wizerunek ten może być rozpowszechniany przez ww. podmioty w celach promocji i 
informowania o Kongresie lub o działalności Organizatora, w dowolnie wybranym 
miejscu, czasie czy formie przedstawienia (p.. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w 
trakcie trwania Kongresu, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, 
w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, 
YouTube, w prasie, na stronie internetowej: www.cas.org.pl. Cofnięcie zgody na 
wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Kongresu uniemożliwi 
dalszy udział w Kongresie. 

2. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku zawarta w formularzu 
rejestracyjnym, obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji: 

1) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 
drukarską (w szczególności w formie książkowej w oprawie miękkiej i twardej, jak 
również periodyku), reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
(w szczególności e-book i audiobook), 

2) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 
sieciach teleinformatycznych m.in. Internet.  

3. Rejestracja lub utrwalanie Kongresu lub innych Uczestników, a także 
rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku 
z Kongresem wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

http://www.cas.org.pl/


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników lub przez inne 
osoby.  

5. CAS ma prawo do wykonywania opracowań przedmiotu umowy, w tym przeróbek, 
adaptacji, modyfikacji, łączenia z innymi utworami i elementami – na polach 
eksploatacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie 
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2021 r. i obowiązuje do dnia 
jego uchylenia. 

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe 
będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o 
których niezwłocznie poinformuje Uczestników. 

 

 

 

Załącznik 1  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

(Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że: 

1.  Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie 

(02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00. 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod 

adresem e-mail iod@cas.org.pl . 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą: 

a. W przypadku osób zgłaszających się do udziału w Kongresie w formule stacjonarnej - w 

zakresie imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu w celu rejestracji na IV Kongres 

Archiwów Społecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

b. W przypadku osób uczestniczących w Kongresie w formule stacjonarnej - w zakresie imienia, 

nazwiska, adresu email, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego w celu umożliwienia 

uczestnictwa w IV Kongresie Archiwów Społecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

c. W przypadku osób uczestniczących w Kongresie w formule stacjonarnej - w zakresie imienia, 

nazwiska, adresu email lub numeru telefonu oraz informacji zawartych w oświadczeniu o stanie zdrowia 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 

interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i 

bezpieczeństwa opieki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego. 

mailto:iod@cas.org.pl


d. W przypadku osób zgłaszających się do udziału w Kongresie oraz uczestników Kongresu w 

formule online - w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu email w celu rejestracji i umożliwienia 

uczestnictwa w IV Kongresie Archiwów Społecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

e. w zakresie wizerunku uczestników w celu rejestracji przebiegu Kongresu na podstawie zgody 

udzielonej w ramach zgłoszenia do udziału w Kongresie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i 

oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na 

rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).  

5.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6.  Dane osobowe osób, które dokonały zgłoszenia do udziału w Kongresie przetwarzane będą: 

a. w zakresie danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym na Kongres  - przez czas do 

zakończenia rekrutacji na Kongres,  
b. w zakresie danych uczestników Kongresu w formule online - przez czas realizacji Kongresu, 

najpóźniej do 30 dni po zakończeniu Kongresu . 
c. w zakresie danych uczestników Kongresu w formule stacjonarnej - przez czas realizacji Kongresu 

i później dla celów rozliczenia i obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w 

odrębnych przepisach. 
d. w zakresie danych znajdujących się w oświadczeniu o stanie zdrowia - w postaci imienia, nazwiska, 

adresu mail oraz informacji o stanie zdrowia - przez 2 tygodnie od daty Kongresu a następnie 

zostaną usunięte, 
e. W postaci zarejestrowanego podczas Kongresu wizerunku przetwarzane będą przez cały okres 

realizacji promocji i informowania o Kongresie. 

7.  Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo żądania od Administratora dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w RODO 

oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy 

danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO. 

8.  Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w Kongresie. W każdym momencie zgoda może zostać wycofana. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 


