Regulamin
powoływania i działalności Ambasadorów archiwistyki społecznej
Preambuła
Grupa Ambasadorów, w ramach której działa obecnie siedmioro Ambasadorów, została
powołana przez Centrum Archiwistyki Społecznej w 2020 roku. Grupa Ambasadorów została
powołana na czas nieokreślony w celu dotarcia do jak największej liczby inicjatyw i podmiotów
działających na polu archiwistyki społecznej. Ambasadorowie to osoby, które zdecydowały
się wesprzeć CAS w szerzeniu idei archiwistyki społecznej.
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§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru Ambasadorów archiwistyki społecznej oraz
zasady ich współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej (dalej: CAS) na rzecz
archiwistyki społecznej.
Grupa Ambasadorów powstała, aby wspomóc CAS w dotarciu do inicjatyw działających na
polu archiwistyki społecznej w różnych środowiskach i częściach kraju.
W ramach Grupy Ambasadorów, osoby wyłonione na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, zostaną zaproszone do współpracy polegającej na:
1) prowadzeniu działań mających na celu wzmocnienie archiwistyki społecznej,
2) rozpowszechnianiu wiedzy o archiwach społecznych,
3) i inspirowaniu kolejnych inicjatyw do działań na polu archiwistyki społecznej.
Informacja o Grupie Ambasadorów jest dostępna na stronie internetowej Organizatora:
cas.org.pl.
§ 2 Definicje
Organizator lub CAS – Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02516), 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 i
Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 119/2020.
Ambasador – pełnoletnia osoba fizyczna, która prężnie działa w swoim środowisku i/lub
regionie, zna archiwistykę społeczną oraz rozumie jej wartość i zdecydowała się wesprzeć
CAS w sieciowaniu inicjatyw związanych z archiwistyką społeczną.
Grupa Ambasadorów - grupa osób wybranych na Ambasadorów archiwistyki społecznej,
w oparciu o niniejszy Regulamin, która wspólnie z CAS działa na rzecz wzmocnienia tej
dziedziny, rozpowszechnienia wiedzy o archiwach społecznych i inspirowania kolejnych
inicjatyw do działań na polu archiwistyki.
Formularz kandydata na Ambasadora - formularz, który wypełnia Kandydat na
Ambasadora, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Region działania Ambasadora / Środowisko działania Ambasadora - wyznaczony przez
CAS i ustalony z Ambasadorem region Polski / środowisko, na terenie którego / w ramach
którego działa Ambasador.

§ 3 Zadania Ambasadorów
Do zadań Ambasadorów należy współpraca z Centrum Archiwistyki Społecznej przy realizacji
misji CAS, w szczególności przy:
1) animowaniu i wzmocnieniu zaangażowania obywateli w życie społeczne, szczególnie w
proces dokumentowania historii lokalnej;

2) budowaniu świadomości społecznej dotyczącej wartości archiwaliów jako źródeł historii
lokalnej i ogólnokrajowej;
3) promocji zbiorów społecznych jako części dziedzictwa kulturowego;
4) wzmocnieniu i rozwoju archiwistyki społecznej jako dziedziny służącej budowaniu
tożsamości oraz lokalnych społeczności;
5) wzmocnieniu i rozwoju działań archiwistów społecznych polegających na gromadzeniu,
zabezpieczaniu i udostępnianiu archiwaliów;
6) rozwoju kompetencji archiwistów społecznych związanych z wykorzystywaniem
archiwaliów w działaniach animacyjnych, edukacyjnych, integrujących lokalne
społeczności;
7) upowszechnianiu wiedzy o historii lokalnej.
§ 4 Zasady wyboru Ambasadorów archiwistyki społecznej
1. Ambasadorem może zostać osoba, która:
1) posiada wiedzę na temat dziedziny, jaką jest archiwistyka społeczna;
2) działa na rzecz wspierania inicjatyw społecznych w obszarze historii lokalnej;
3) zajmuje się szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa narodowego.
2. Kandydatów na Ambasadorów wskazuje Organizator kierując się kryteriami wymienionymi
w ust. 1 powyżej..
3. Kandydat przedstawia, na prośbę Organizatora, plan działań wzmacniających archiwistykę
społeczną w jego regionie lub w jego środowisku, wypełniając Formularz Kandydata na
Ambasadora
4. Wyboru Ambasadorów dokonuje Dyrektor CAS.
5. O liczbie Ambasadorów, tworzących Grupę Ambasadorów, decyduje Organizator.
Poszerzenie Grupy Ambasadorów może nastąpić w dowolnym czasie funkcjonowania
Grupy Ambasadorów.
6. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Uczestnicy Grupy zostają Ambasadorami archiwistyki społecznej na okres 3 lat, licząc od
daty poinformowania kandydata na Ambasadora przez CAS, drogą telefoniczną lub
mailową, o przyjęciu do grupy Ambasadorów Organizator, za zgodą Ambasadora, może
przedłużyć z nim współpracę o kolejne kadencje.
8. Ambasador w każdym czasie może zrezygnować z pełnienia funkcji. Rezygnacja powinna
zostać przekazana na piśmie do siedziby CAS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres kontakt@cas.org.pl.
9. Odwołanie przez CAS z pełnienia funkcji Ambasadora może nastąpić w każdym czasie, w
szczególności w sytuacji:
1) zamknięcia grupy Ambasadorów,
2) cofnięcia zgód określonych niniejszym Regulaminem,
3) naruszenia zapisów Regulaminu,
4) niewywiązywania się z przedstawionych przez Ambasadora i zaakceptowanych przez
CAS działań, wskazanych w Formularzu kandydata na Ambasadora.
10. Odwołanie z funkcji Ambasadora powinno zostać przekazane na wskazany przez
Ambasadora w Formularzu Kandydata na Ambasadora: adres korespondencyjny lub adres
poczty elektronicznej.
11. Przesłanie Formularza Kandydata na Ambasadora, stanowi potwierdzenie akceptacji
niniejszego Regulaminu.

§ 5 Zasady współpracy Ambasadorów archiwistyki społecznej z CAS
1. Funkcja Ambasadora archiwistyki społecznej jest funkcją honorową. Udział w Grupie
Ambasadorów jest bezpłatny.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, CAS może zawrzeć z Ambasadorem umowę
za wynagrodzeniem na wykonanie określonych zadań, przekraczających oczekiwane
zaangażowanie w ramach pełnienia funkcji Ambasadora.
§ 6 Wizerunek Ambasadorów
1. Do udziału w Grupie Ambasadorów niezbędne jest wyrażenie zgody na utrwalenie
wizerunku Ambasadora (zarówno w trakcie wydarzeń stacjonarnych, jak i w trybie on-line)
w Formularzu kandydata na Ambasadora, Ambasador – stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1062, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego
wizerunku przez Organizatora.
2. Każdy Ambasador przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być
rozpowszechniany przez Organizatora w celach promocji i informowania o Grupie
Ambasadorów lub o działalności Organizatora, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy
formie przedstawienia (kadr, zdjęcie, film), a w szczególności w szeroko rozumianych
mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram,
YouTube),
w
prasie,
na
stronie
internetowej:
www.cas.org.pl
oraz
https://zbioryspoleczne.pl/.
3. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie działania w
ramach Grupy Ambasadorów uniemożliwi dalsze pełnienie funkcji Ambasadora.
4. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku zawarta w Formularzu kandydata
na Ambasadora, 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.
5. Rejestracja lub utrwalanie innych Ambasadorów, a także rozpowszechnienia nagrań,
zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Grupą Ambasadorów
wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub
rozpowszechnianie wizerunku Ambasadora przez innych Ambasadorów lub przez inne
osoby.
§ 7 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 1 czerwca 2022 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 Formularz kandydata na Ambasadora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o
których niezwłocznie poinformuje Ambasadorów. Każda zmiana będzie ogłaszana na
stronie cas.org.pl.
Załączniki:
1. Formularz kandydata na Ambasadora.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
powoływania i działalności Ambasadorów archiwistyki
społecznej
FORMULARZ KANDYDATA NA AMBASADORA
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES
KORESPONDENCYJNY

TELEFON

E-MAIL
PLAN DZIAŁAŃ KANDYDATA
NA AMBASADORA

PROPONOWANY
REGION/ŚRODOWISKO
DZIAŁANIA
Wyrażam / nie wyrażam zgody1 na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i
nazwiska oraz publikację mojego wizerunku, na zasadach określonych poniżej, w związku z
pełnieniem funkcji Ambasadora archiwistyki społecznej, jak również działalności Grupy
Ambasadorów, we wszelkich informacjach o Grupie Ambasadorów archiwistyki społecznej.
Zgoda ma charakter nieodpłatny.
Ambasador przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek może być rozpowszechniany przez
Organizatora w celach promocji i informowania o Grupie Ambasadorów lub o działalności
Organizatora, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (kadr, zdjęcie,
film), a w szczególności w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach
społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube), w prasie, na stronie internetowej:
www.cas.org.pl oraz https://zbioryspoleczne.pl/.

1

niewłaściwe skreślić

Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie działania w
ramach Grupy Ambasadorów uniemożliwi dalsze pełnienie funkcji Ambasadora.
Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku, 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.
Rejestracja lub utrwalanie innych Ambasadorów, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć,
publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Grupą Ambasadorów wymaga
uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie
wizerunku Ambasadora przez innych Ambasadorów lub przez inne osoby.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak brak udzielenia zgody uniemożliwi
pełnienie funkcji Ambasadora archiwistyki społecznej.
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 email iod@cas.org.pl.
3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu
adresu email oraz wizerunku przetwarzane będą w celu powołania i organizacji działalności
Grupy Ambasadorów archiwistyki społecznej (działającej na postawie Regulaminu z dnia 1
czerwca 2022 r.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: 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. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku wraz z autoryzowanym biogramem
udostępnione zostaną na stronie internetowej Administratora, pod adresem:
https://cas.org.pl/strefa-inspiracji/ambasadorzy-archiwistyki-spolecznej/ .
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas organizacji działalności Grupy Ambasadorów
archiwistyki społecznej, nie dłużej jednak przez czas aktualności podanych w formularzu zgłoszeniowym danych lub do momentu otrzymania przez Centrum Archiwistyki Społecznej rezygnacji z uczestnictwa w Grupie Ambasadorów archiwistyki społecznej zgodnie z Regulaminem.
8. 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 sprzeciw, w przypadkach określonych w
przepisach RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością udziału w pracach Grupy Ambasadorów archiwistyki społecznej. 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.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

................................................................
data i czytelny podpis Kandydata
na Ambasadora archiwistyki społecznej

