Regulamin zapisu na XVII Forum Charyzmatyczne organizowane przez Stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy
w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych w Niemczech

Regulamin zapisu na XVII Forum Charyzmatyczne
organizowane przez Stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy
w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych
w Niemczech

§ 1 Definicje
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniższych sformułowań należy przez
nie rozumieć :
•

Forum charyzmatyczne - to forma weekendowych rekolekcji połączonych
z konferencjami w gronie Polonii z całej Europy.

•

Formularz użytkownika - elektroniczny system rezerwacji miejsc na Forum
Charyzmatyczne prowadzone przez Organizatora Odnowy w Duchu Świętym we
Wspólnotach Polskojęzycznych w Niemczech.

•

Organizator

Forum

Charyzmatycznego

-

Stowarzyszenie

dla

Wspierania

Odnowy w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych w Niemczech.
•

Użytkownik, uczestnik - Osoba, która wyraża chęć uczestnictwa na Forum
Charyzmatycznym i pomyślnie przeszła proces rejestracji i została zapisana.

•

Osoba weryfikująca dane - Jest to osoba, która sprawdza czy Użytkownik,
prawidłowo wypełnił formularz i czy pieniądze zostały przelane.

•

Stowarzyszenie - Stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy w Duchu Świętym we
Wspólnotach Polskojęzycznych w Niemczech.

•

Odnowa.de – Strona internetowa na której znajdują się informacje
o Stowarzyszeniu.

§ 2 Akceptacja Regulaminu
1. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej i formularza zapisu na Forum
Charyzmatyczne wymaga akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik, dokonując zapisu na Forum, akceptuje Regulamin.
3. Użytkownik korzystający z Newslettera lub formularza kontaktowego akceptuje Regulamin
przy korzystaniu z tych usług.
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4. osoba wyrażająca zgodę, musi być świadoma na co się godzi, w jakim celu i w jakim
zakresie udostępnia swoje dane osobowe.

§ 3 Zasady korzystania z Formularza zapisu na Forum
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Formularza jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza. rejestracyjnego,
udostępnianego na stronie internetowej https://odnowa.de/forum-charyzmatyczne.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. By zapisać się na forum, należy pozytywnie przejść przez proces rejestracji wypełniając
formularz rejestracyjny.
5. Jeden użytkownik może, zapisać kilka rodzin lub kilka osób.
6. Po dokonaniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy, w nim
znajdują się wypełnione pola wraz z kwotą do zapłaty, oraz użytkownik otrzymuje plik PDF
w którym znajdują się informacje o forum, oraz opcje wybrane podczas rejestracji. Plik oraz
otrzymanego maila na swój adres mail, użytkownik musi zatrzymać, aż do momentu udziału
w forum.
7. Usunięcie osoby zapisanej następuje na jego osobistą prośbę telefoniczną, albo poprzez
adres email sekretariat@odnowa.de , lub gdy organizator nie otrzyma wpłaty w ciągu 14 dni
od momentu rejestracji.
8. Wpłaty dokonujemy tylko przelewem, nie ma możliwość wpłat na raty. Każdy użytkownik
przy robieniu przelewu musi wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem forum 2019.
9. W pilnych przypadkach nowe zgłoszenia i zmiany są przyjmowane najpóźniej 14 dni przed
rozpoczęciem Forum, wyłącznie telefonicznie.
10. W razie rezygnacji z udziału w Forum na 14 dni przed jego rozpoczęciem, organizator nie
gwarantuje zwrotu wpłaty. Jedyną możliwością jest przekazanie miejsca osobie trzeciej.
11. W przypadku gdy użytkownik, podczas wprowadzania danych popełnił błąd/błędy, może je
poprawić poprzez napisanie maila zwrotnego na adres sekretariat@odnowa.de. Osoba
odpowiedzialna za sekretariat wprowadzi prawidłowe dane, podane przez użytkownika.
12. Osoba odpowiedzialna za weryfikację danych, może pozbawić Użytkownika prawa do
zapisu na

Forum,

w

przypadku

naruszenia

a w szczególności, gdy Użytkownik:
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a) podał w trakcie rejestracji na forum dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem formularza naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez osobę weryfikującą
zgłoszenia za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię osoby
trzeciej.
13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z formularza, nie może dokonać
powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgodna osoby weryfikującej.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, osoby odpowiedzialne za stronę internetową
podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
w Internecie.
15. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich,
b) korzystania ze strony www w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
formularza internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z strony i formularza w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników
oraz dla osoby weryfikującej,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze strony internetowej oraz formularza w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
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4. § Ochrona danych osobowych
1. Administratorem

danych

osobowych

zbieranych

od

uczestników

forum

jest

Stowarzyszenie dla Wspierania Odnowy w Duchu Świętym we Wspólnotach
Polskojęzycznych w Niemczech. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@odnowa.de.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w forum. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) poprawiania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) data urodzenia,
e) adres IP.
5. Organizator będzie zbierał ponadto od uczestników następujące dane:
a) Miasto/Grupa,
b) Imię i nazwisko osoby towarzyszącej,
c) data urodzenia osoby towarzyszącej,
d) imiona dzieci wraz z datą urodzenia,
e) użytkownik posiada możliwość wyboru posiłku,
f) W przypadku gdy osoba wypełniająca jest księdzem ma dodatkową opcję:
•

Czy będzie pomagał przy sakramencie pokuty.

6. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa
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w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
z 2004 r. nr 100, poz. 1024):
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany
jako wysoki,
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostępnieniem
nieuprawnioną,

osobom

przetwarzaniem

nieupoważnionym, zabraniem
z

naruszeniem

ustawy,

przez

osobę

zmianą,

utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.

5. § Warunki świadczenia usług
1. Korzystanie ze strony internetowej odnowa.de i formularza zapisu na forum, jest możliwe
pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik
następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Minimalne wymagania co do przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji
10, Firefox w wersji 50, Opera w wersji 50, Safari w wersji 5.0, każda
z wymienionych przeglądarek powinna mieć włączoną obsługę JavaScript,
b) Każda z wymienionych przeglądarek z punktu 2.5 a może występować w wersji
nowszej.
c) Minimalna rozdzielczość ekranu to HD 1366 x 726 pikseli.
d) Strona internetowa oraz formularz spełniają wymagania mobilności.
2. W celu korzystania ze strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie
uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.
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3. Dostęp do strony dostępny jest dla wszystkich osób, w każdym wieku.
Korzystanie z formularza zapisu na forum dostępny jest tylko dla osób, które ukończyły
18 rok życia.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem

odsyłacza

zamieszczonego

na

stronie

www

https://odnowa.de/forum-charyzmatyczne/regulamin-forum-2019.pdf oraz

serwisu
pobrać

go

i sporządzić jego wydruk.

6. § Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Stowarzyszenie dla

Wspierania Odnowy w Duchu Świętym we Wspólnotach Polskojęzycznych w
Niemczech;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@odnowa.de;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia forum;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu,

prawo

do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

7. § Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie odnowa.de tj. aż do
odwołania.
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