
REGULAMIN SPOŁECZNEJ GRUPY TESTERÓW 

§  1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad 
uczestnictwa w Społecznej Grupie Testerów, działającej przy Centrum 
Archiwistyki Społecznej. 

2. Skróty używane w niniejszym Regulaminie posiadają następujące 
znaczenie: 

1) Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła swój udział w Grupie i została 
zakwalifikowana przez Organizatora zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu; 

2) 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 i Dziedzictwa 
Narodowego pod nr RIK 119/2020; 

3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.); 

4) 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. Celem Społecznej Grupy Testerów jest wsparcie CAS w rozwijaniu 
Otwartego Systemu Archiwizacji poprzez funkcjonalne testowanie 
wprowadzanych zmian w tym oprogramowaniu. 

4. Wszelkich informacji dotyczących Społecznej Grupy Testerów Organizator 
udziela pod adresem e-mail: m.kudosz@cas.org.pl. 

5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem 
koniecznym udziału w Społecznej Grupie Testerów. 

  

§  2 

Zgłoszenie udziału do Społecznej Grupy Testerów. Postanowienia ogólne 

1. W Społecznej Grupie Testerów mogą uczestniczyć wyłącznie osoby 
pełnoletnie. 



2. Warunkami udziału w Społecznej Grupie Testerów są: rejestracja za 
pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 
internetowej: www.cas.org.pl, wyrażenie zgód zawartych w formularzu, 
reprezentowanie archiwum społecznego posiadającego swoje zbiory w 
Otwartym Systemie Archiwizacji (zarówno publikującego je na portalu 
dostępnym pod adresem https://zbioryspoleczne.pl/,, jak i niepublikującego 
tam), korzystanie z Panelu redaktora Otwartego Systemu Archiwizacji 
(https://panel.osa.archiwa.org/), podpisanie z CAS nieodpłatnej umowy 
zlecenie (wzór stanowi Załącznik 1). 

3. Każda osoba powinna samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz 
zgłoszenia oraz wyrazić zgody wymagane przy zgłoszeniu.  

4. Udział w Społecznej Grupie Testerów jest bezpłatny. 
5. Rejestracja do Społecznej Grupy Testerów zostanie otwarta 10 stycznia 2023 

r. 
6. Zamknięcie rejestracji do Społecznej Grupy Testerów nastąpi w dniu 19 

stycznia 2023 r. o godzinie 23:59. 

  

§ 3 

Zgłoszenie udziału w Społecznej Grupie Testerów 

1. Formularz zgłoszeniowy do Społecznej Grupy Testerów będzie dostępny pod 
adresem 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4FS6B2pRMhNkemENHwz8d
MBeLDAHWI3lh4lHdUjms5Qwv0A/viewform pomiędzy 10  a 19 stycznia 2023 
roku. 

2. Osoby zostaną wybrane do Społecznej Grupy Testerów na podstawie 
weryfikacji warunku wymienionego w § 2 punkcie 2 i możliwości wykonywania 
zadań w Społecznej Grupie Testerów w wymiarze minimum 2 godzin 
miesięcznie. Pod uwagę wzięta zostanie również motywacja do dołączenia do 
Społecznej Grupy Testerów sformułowana w formularzu zgłoszeniowym, która 
powinna przyczyniać się do długotrwałego charakteru działania Społecznej 
Grupy Testerów. Ponadto te osoby zostaną wybrane w taki sposób, by 
Uczestnicy Społecznej Grupy Testerów reprezentowali różnorodne archiwa 
społeczne pod kątem posiadanych zbiorów oraz różnorodności doświadczeń w 
tworzeniu i rozwijaniu narzędzi cyfrowych.  

3. Organizator w dniu 20 stycznia 2022 roku wyśle na adres podany w 
formularzu zgłoszeniowym informację o zakwalifikowaniu lub 
niezakwalifikowaniu się do Społecznej Grupy Testerów. 

4. Zakwalifikowanym Uczestnikom Społecznej Grupy Testerów Organizator 
zapewnia: 

1) bezpłatny udział w warsztatach z funkcjonalnego testowania 
oprogramowania (udział online); 

2) pakiet gadżetów CAS. 

5. Organizator poinformuje mailowo Uczestników o terminie wydarzenia 
wymienionego w punkcie 1. 

https://panel.osa.archiwa.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4FS6B2pRMhNkemENHwz8dMBeLDAHWI3lh4lHdUjms5Qwv0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4FS6B2pRMhNkemENHwz8dMBeLDAHWI3lh4lHdUjms5Qwv0A/viewform


6. Warunkiem uczestnictwa w Społecznej Grupie Testerów jest udzielenie 
zgody na rejestrację i publikację wizerunku w trakcie spotkań i wydarzeń 
CAS, w których biorą udział Uczestnicy. 

7. Organizator zakłada możliwość przeprowadzania kolejnych rekrutacji do 
Społecznej Grupy Testerów oraz zapraszania do niej konkretnych osób. 

§ 4 

Miejsce, termin i program Społecznej Grupy Testerów 

1. Społeczna Grupa Testerów rozpocznie swoją działalność pomiędzy 23 a 27 
stycznia 2023 roku w formie spotkania online. 

2. Podstawową formą pracy i spotkań Społecznej Grupy Testerów jest forma 
online. 

3. Harmonogram spotkań i szczegółowe zadania zostaną ustalone wspólnie z 
Uczestnikami Społecznej Grupy Testerów i będą uwzględniały różnorodne 
możliwości Uczestników. 

4. Społeczna Grupa Testerów została powołana w 2022 roku na czas 
nieokreślony, chyba że CAS zdecyduje o zakończeniu jej działania. 

  

§ 5 

Rezygnacja Uczestnika ze Społecznej Grupy Testerów 

1. Rezygnacja z udziału w Społecznej Grupie Testerów jest możliwa wyłącznie w 
drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału w Społecznej Grupie Testerów 
przesłanego mailem Organizatorowi. 

  

§ 6 

Wizerunek Uczestników 

1. Do udziału w Społecznej Grupie Testerów niezbędne jest wyrażenie zgody na 
utrwalenie wizerunku Uczestnika (zarówno w trakcie wydarzeń stacjonarnych, 
jak i w trybie on-line) podczas rejestracji do udziału w Społecznej Grupie, 
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 Społecznej Grupie Testerów 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/. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub 
rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Społecznej Grupie Testerów 
uniemożliwi dalszy udział w Społecznej Grupie Testerów. 

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 Społecznej Grupy Testerów lub innych 
Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych 
materiałów uzyskanych w związku ze Społeczną Grupą Testerów wymaga 
uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników 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 9 stycznia 2023 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 2 do niniejszego Regulaminu. 

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

 

Załącznik 1. 

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


Wzór nieodpłatnej umowy zlecenia. 

 

Umowa zlecenie 

 nr…………………………………… 

(dalej: Umowa) 

  

zawarta w dniu ………………………………. roku w Warszawie pomiędzy: 

  

Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Rejtana 17 lok. 
25/26/27, NIP 521-388-93-07, REGON 385444632, instytucją kultury wpisaną do Rejestru 
Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 
119/2020, w imieniu i na rzecz którego działa:  

….. 

zwanym dalej  „CAS”, 

a 

Panią/em ............................................., zamieszkałą/ym w ........................................ (..-...), 
przy ul. ........................................, posiadającą/ym PESEL ........................................, 

zwaną/ym dalej „Tester” 

zwani dalej łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

  

Preambuła 

Zważywszy na to, że: 

1)    jednym z zadań CAS jest rozwijanie Otwartego Systemu Archiwizacji 
uwzględniając potrzeby jego użytkowników oraz współpraca ze środowiskiem 
archiwistów społecznych; 

2)    Tester zgłosił chęć uczestnictwa w Społecznej Grupie Testerów, działającej przy 
Centrum Archiwistyki Społecznej, na podstawie otwartej rekrutacji realizowanej w 
oparciu o Regulamin Społecznej Grupy Testerów; 

Strony postanowiły zawrzeć umowę, o następującej treści: 



  

§ 1. 

CAS zleca, a Tester zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 

1) funkcjonalne testowanie Otwartego Systemu Archiwizacji na podstawie 
wyznaczonych przez CAS ścieżek użytkownika, 

2) zgłaszanie błędów w oprogramowaniu do CAS (tryb zgłaszania błędów zostanie 
zaproponowany przez CAS po przesłaniu Zleceniobiorcy pierwszych ścieżek 
użytkownika do testowania), 

3) uczestniczenie w spotkaniach w celu omówienia i doprecyzowania zgłoszonych 
błędów, 

- w ramach udziału przez Testera w Społecznej Grupie Testerów, działającej przy Centrum 
Archiwistyki Społecznej, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”. 

  

§ 2. 

1.       Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. …… r. do dnia 31.12.2023 r. 

2.       Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Strony o 
wypowiedzeniu Umowy winno być wysłane wiadomością mailem, na adres wskazany 
w § 8 Umowy. 

3.      Strony zgodnie ustalają, że Tester wykonywać będzie Umowę w łącznym 
wymiarze ok. 2 godzin miesięcznie. 

4.       Tester  nie może bez pisemnej zgody CAS powierzyć wykonania usług w części lub 
w całości innej osobie, pod rygorem rozwiązania Umowy przez CAS ze skutkiem 
natychmiastowym. 

5.       CAS oświadcza, że będzie współdziałać ze Testerem oraz gwarantuje mu  
współdziałanie pracowników i współpracowników CAS umożliwiające należyte 
wykonanie Umowy oraz udzielać wszelkich, niezbędnych informacji. 

  

 § 3. 

1.         Przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany na rzecz Testera 
nieodpłatnie. 

2.    Tester z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie wnosił względem CAS żadnych 
roszczeń o wynagrodzenie za zrealizowany Przedmiot Umowy. 



3.    Strony zgodnie oświadczają, iż wartość realizowanych usług przez Testera na rzecz 
CAS wynosi 60 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych brutto) za każdy pełny miesiąc 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

4.    Tester oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

  

§ 4. 

1.        Strony postanawiają, że w przypadku powstania w wyniku realizacji Umowy utworów, 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Tester 
przenosi z chwilą przyjęcia utworu(-ów) na CAS, a CAS nabywa bez ograniczeń 
terytorialnych, ilościowych i czasowych całość praw autorskich majątkowych do 
utworu(-ów), na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a)         w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie jakąkolwiek 
techniką nieograniczonej ilości 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), w dowolnym systemie lub formacie; 

b)         w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 
-wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatyczne; 

c)         w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2) - 
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. 

2.         Tester zezwala CAS na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi na 
CAS prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów w zakresie 
obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym tłumaczeń, zmian, przeróbek, 
skrótów, adaptacji, łączenia z innymi utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i 
korzystanie z tych opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3.         Tester zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów 
tj. w szczególności prawa do oznaczenia autorstwa utworów lub jego części, prawa 
decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów, a także zezwala CAS 
na naruszenie integralności utworów oraz wykonywania nadzoru nad sposobem 
korzystania z utworów. Jednocześnie Tester upoważnia CAS do wykonywania 
autorskich praw osobistych określonych w niniejszym ustępie. 

4.        Tester przenosi na CAS własność wydanego mu egzemplarza utworu(-ów). 

5.        CAS nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworów. 



  

§ 5. 

1. Tester wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku (w trakcie wydarzeń w trybie on-
line) oraz 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 CAS. 

2. Tester przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez 
CAS w celach promocji i informowania o Społecznej Grupie Testerów 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 
Społecznej Grupie Testerów uniemożliwi dalszy udział w Społecznej Grupie Testerów i 
skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

4. 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. 

5. Rejestracja lub utrwalanie Społecznej Grupy Testerów lub innych Testerów, a także 
rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku 
ze Społeczną Grupą Testerów wymaga uprzedniej zgody CAS wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

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

  

§ 6. 

1.    Wszelkie informacje poufne związane z przedmiotem niniejszej Umowy objęte są 
tajemnicą. 

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


2.    Tester zobowiązany jest zachować poufność w czasie obowiązywania Umowy, a także 
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres kolejnych 5 lat. 

3.    Dla celów niniejszej Umowy pod pojęciem „informacji poufnych” rozumie się w 
szczególności wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne, handlowe, organizacyjne, wiadomości stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów o ochronie danych osobowych i 
wewnętrznych przepisów CAS, o których Tester powziął wiadomość w związku z 
wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

4.    Obowiązek zachowania poufności odnosi się do wszelkich spraw związanych ze 
sprawami i procedurami, o których Tester dowie się w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków, łącznie ze sprawami dotyczącymi CAS, klientów CAS i innych podmiotów 
związanych w jakikolwiek sposób ze CAS. Tester nie może, bez wyraźnej zgody CAS 
dokonywać między innymi następujących czynności: ujawniać osobom trzecim 
żadnych informacji poufnych, zatrzymywać dla siebie, kopiować, w jakiejkolwiek formie 
i jakikolwiek sposób (np. elektronicznie, mechanicznie, przez nagranie, lub w inny 
sposób) żadnych listów, opinii, sprawozdań, zaświadczeń, druków, oprogramowania, 
taśm dysków, nagrań, notatek plików elektronicznych i innych tego rodzaju informacji, 
za wyjątkiem sytuacji, w których będzie to konieczne w celu wykonania obowiązków 
Testera, pod warunkiem zachowania poufności. 

5.       W przypadku uczestniczenia w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych, 
Tester nie może bez zgody CAS przetwarzać, publikować, udostępniać lub w inny 
sposób wykorzystywać żadnych informacji poufnych lub osobowych, do których będzie 
miał dostęp w ramach wykonywania swoich obowiązków, w innym celu niż prawidłowe 
wykonywanie o swoich obowiązków. 

6.   Tester oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 
przedmiot Umowy, imię i nazwisko, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która 
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

7.       CAS, jest uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń za wszelkie szkody 
poniesione w związku z naruszeniem przez Testera postanowień niniejszej Umowy 
dotyczącej poufności, na zasadach ogólnych. 

  

§ 7. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), CAS 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 Testera przetwarzane będą w celu: 

a) zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia umowy, w zakresie danych 
niezbędnych do zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. 

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu ze Testerem, w 
zakresie danych osoby lub osób wskazanych do kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 
1. lit. f RODO. 

4.       Odbiorcami danych osobowych Testera 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 Testera do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6.       Dane osobowe Testera przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy i jej 
rozliczenia, a po zakończeniu realizacji Umowy przechowywane będą w celu 
obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w 
odrębnych przepisach. 

7.       Tester posiada prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

8.       Testera przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.       Podanie danych przez Testera jest dobrowolne, ale konieczne do przygotowania, 
zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umowy. W przypadku odmowy podania danych 
może nie dojść do zawarcia umowy. 

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

  

§ 8. 

1.       Do bieżącej współpracy w zakresie wykonywania Umowy, do uzgodnień i czynności 
wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy oraz do 
nadzoru nad jej wykonaniem ze strony CAS upoważniona jest Małgorzata Kudosz, e -
mail: m.kudosz@cas.org.pl. 



2.       Tester wskazuje następujące dane do kontaktu: email ………………………., tel. 
………………….. 

  

§ 9. 

1.         Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej dla swej ważności, 
oprócz zmiany adresów poczty elektronicznej i telefonów, osób do kontaktu, które to 
zmiany wymagają powiadomienia drugiej strony w dowolnej formie. 

2.         Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową Strony będą się 
starały rozwiązać na drodze negocjacji lub ugody. W przypadku niemożności 
rozwiązania sporów w taki sposób, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla CAS. 

3.       W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

4.         Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

  

    CAS                                                                                    Tester 

 

 

 

Załącznik 2. 

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 Społecznej Grupie 

Testerów - w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu email - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

b. W przypadku Uczestników Społecznej Grupy Testerów w formule 
online - w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu email w celu 



umożliwienia uczestnictwa w Społecznej Grupie Testerów- na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

c. w zakresie wizerunku Uczestników w celu rejestracji przebiegu 
Społecznej Grupy Testerów na podstawie zgody udzielonej w ramach 
zgłoszenia do udziału w Społecznej Grupie Testerów - 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 Społecznej 
Grupie Testerów przetwarzane będą: 

a. w zakresie danych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym do 
Społecznej Grupy Testerów - przez czas do zakończenia rekrutacji do 
Społecznej Grupy Testerów, 

b. w zakresie danych Uczestników Społecznej Grupy Testerów - przez 
czas uczestnictwa w Społecznej Grupie Testerów, najpóźniej do 30 
dni po zakończeniu udziału. 

c. w postaci zarejestrowanego podczas funkcjonowania Społecznej 
Grupy Testerów wizerunku przetwarzane będą przez cały okres 
realizacji promocji i informowania o Społecznej Grupie Testerów. 

   

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 Społecznej Grupie 
Testerów. 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. 

 


