Regulamin strony www.stolicawolnosci.pl
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz procedury umieszczania na stronie
www.stolicawolnosci.pl (zwanej dalej Serwisem) informacji o wydarzeniach organizowanych
w Warszawie, które w swojej tematyce nawiązują do setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę (dalej: Wydarzenie).
2. Serwis jest prowadzony przez Centrum Informacji o warszawskich obchodach 100-lecia
niepodległości (zwane dalej Centrum), które jest jednostką należącą do instytucji kultury m.
st. Warszawy Domu Spotkań z Historią.
3. O umieszczenie informacji o wydarzeniu w Serwisie mogą ubiegać się instytucje publiczne,
podmioty prywatne, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
4. W celu ubiegania się o umieszczenie informacji o wydarzeniu na Serwisie należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy (zwany dalej Formularzem) dostępny na stronie Serwisu
(http://stolicawolnosci.pl/formularz-zgloszeniowy).
5. Formularz wypełnia osoba (zwana dalej Koordynatorem) odpowiedzialna za organizację
wydarzenia z ramienia podmiotu go organizującego (zwany dalej Oragnizatorem).
6. Formularz powinien zawierać wszystkie istotne informacje o Wydarzeniu, takie jak:
a. Tytuł Wydarzenie
b. Nazwę Organizatora
c. Miejsce, w którym będzie organizowane Wydarzenie
d. Dane kontaktowe Koordynatora: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
e. Dokładny czas Wydarzenia
f. Szczegółowy opis Wydarzenia
g. Informację o dostępności Wydarzenia dla zainteresowanych osób
h. Dodatkowe przydatne materiały, jak np.: plakat Wydarzenia, regulamin Wydarzenia,
materiały graficzne itp.
7. Centrum umieszcza informację o Wydarzeniu na stronie Serwisu, jeśli wydarzenie to spełnia
następujące warunki:
a. Wydarzenie nawiązuje tematyką do obchodów setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
b. Wydarzenie zachęca odbiorców do uczestnictwa w warszawskich obchodów rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
c. Wydarzenie charakteryzuje się wysokimi wartościami merytorycznymi,
artystycznymi.
d. Organizatorem wydarzenia nie jest parta polityczna lub podmiot związany z
działalnością partii politycznej.
e. Wydarzenie odbywa się na terenie miasta stołecznego Warszawy.
8. Centrum w ciągu 7 dni roboczych akceptuje lub odrzuca Wydarzenie. W przypadku
zaakceptowania Wydarzenia Centrum:
a. Umieszcza informację o Wydarzeniu na stronie Serwisu, lub:
b. Kontaktuje się z Koordynatorem w celu uzupełnienia informacji, materiałów
dotyczących Wydarzenia.
9. Centrum ma prawo odrzucić Wydarzenia, które nie spełniają wymogów opisanych w punkcie
7.
10. W przypadku, gdy Centrum skontaktowało się z Koordynatorem w celu uzupełnienia
informacji i materiałów, Centrum ma 7 dni roboczych na umieszczenie informacji o
Wydarzeniu na stronie Serwisu, licząc od dnia, w którym brakujące informacje i materiały
zostały przekazane Centrum.
11. Wypełnienie Formularza oznacza automatycznie zgodę na umieszczenie informacji i
zamieszczonych materiałów na stronie Serwisu, a także na powiązanych stronach
internetowych i portalach (np. facebook, instargram).

12. Zaakceptowanie Wydarzenia oraz opublikowanie informacji o nim na stronie Serwisu nie
oznacza zobowiązania Centrum do wsparcia finansowego lub organizacyjnego Wydarzenia
oraz organizatora.
13. W przypadku umieszczenia w Formularzu lub przekazania Centrum materiałów graficznych,
wideo, dźwiękowych Organizator automatycznie oświadcza, iż jego prawa autorskie do ww.
materiałów nie są ograniczone i przenosi na Centrum prawo do wydania materiałów drukiem
oraz ich upowszechniania.
14. Wydarzenia zaakceptowane przez Centrum do umieszczenia na Serwisie mogą używać logo
„Wasza Warszawa. Stolica Wolności”.
15. Wszelkie materiały promocyjne, informacyjne, na których znajdzie się logo O„Wasza
Warszawa. Stolica Wolności” muszą zostać przed upublicznieniem zaakceptowane przez
Centrum. Materiały należy zgłaszać do weryfikacji poprzez wysłanie ich projektów na adres
e-mail n100@dsh.waw.pl.
16. Zasady umieszczania logo „Wasza Warszawa. Stolica wolności” są dostępne w Księdze
Znaku, którą można pobrać na stronie Serwisu w zakładce „do pobrania”
(http://stolicawolnosci.pl/do-pobrania).
17. W momencie wysłania Formularza, Organizator automatycznie:
a. Oświadcza, że podane przeze niego informacje są prawdziwe, nie stanowią spamu, a
załączone materiały są zgodne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, nie
zawierają złośliwego oprogramowania oraz nie naruszają dóbr osobistych ani praw
autorskich osób trzecich.
18. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dom Spotkań z Historią dla
potrzeb kontaktu pracowników DSH w sprawie wydarzeń zgłoszonych przez serwis
stolicawolnosci.pl. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).
19. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dom
Spotkań z Historią ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w
celach statutowych będącego samorządową jednostką kultury Domu Spotkań z Historią jako
animatora i propagatora działalności kulturalnej. Uprzejmie informujemy, że posiadają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania
zaprzestania przetwarzania danych, realizowanego poprzez zgłoszenie takiego żądania w
formie pisemnej na adres Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa lub w
drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej n100@dsh.waw.pl. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, z wyłączeniem dozwolonych prawem sytuacji.

