
 

 

Regulamin webinariów pt. „KGW na CITo!” 
 

Informacje ogólne  

 

1. Organizatorem cyklu webinariów pt. „KGW na CITo!” jest Narodowy Instytut Kultury 

i Dziedzictwa Wsi. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w webinariach. 

3. Webinaria polegają na organizowaniu cyklicznych szkoleń w formule zdalnej, na 

platformie internetowej. 

4. Uczestniczenie w webinariach jest nieodpłatne.  

5. Celem webinarium jest przekazanie jego uczestnikom informacji i wiedzy w zakresie: 

prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz w zakresie 

wypełniania deklaracji CTI-8, CIT-D i CIT-8/0.  

6. Webinaria prowadzone są przez eksperta. 

7. Webinaria przeznaczone są dla osób zamieszkałych na terenie określonych powiatów 

danego województwa, wyszczególnionych w ogłoszeniu o danym webinarium 

dostępnym na stronie www.nikidw.edu.pl 

8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.nikidw.edu.pl. 

 

 

Uczestnicy webinariów 

 

1. Osoba zamierzająca uczestniczyć w webinariach dokonuje rejestracji poprzez formularz 

internetowy dostępny na stronie www.nikidw.edu.pl  

2. Uczestnikiem webinariów może być członkini lub członek Koła Gospodyń Wiejskich 

działającego na terenie powiatu, którego dotyczy dane webinarium. 

3. Uczestnikiem webinariów może być również członkini lub członek grupy Inicjatywnej 

zamierzającej utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich. 

4. Do udziału w webinarium może się zgłosić do 2 członkiń/członków z danego Koła 

Gospodyń Wiejskich. 

5. Osoba zamierzająca wziąć udział w webinarium powinna dokonać rejestracji najpóźniej 

w dniu poprzedzającym termin danego webinarium. Rejestracja w terminie 

późniejszym może spowodować brak możliwości uczestnictwa. 

6. W webinarium może jednorazowo uczestniczyć do 1000 osób. W przypadku zgłoszenia 

się większej liczby osób, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Dany uczestnik/uczestniczka może uczestniczyć w webinarium jednokrotnie.  

8. Uczestnik webinariów poprzez akt uczestnictwa wyraża akceptację niniejszego 

regulaminu.  

 

 

Terminy webinariów 

 

1. Webinaria organizowane są w określonych terminach, w okresie od 8-go lutego do 31 

marca 2022 r. 

2. Webinaria organizowane są w terminach określonych w kalendarzu webinariów 

dostępnym na stronie www.nikidw.edu.pl. 

3. Każde webinarium trwa dwie godziny i prowadzone jest między godziną 17.00,  

a 19.00. 
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4. Uczestnik webinariów może zadawać pytania pisemne (czat) w trakcie trwania danego  

webinarium. 

 

Sprawy techniczne  

 

1. Webinaria polegają na organizowaniu cyklicznych szkoleń internetowych na platformie 

MS Teams. 

2. W dniu webinarium uczestnik otrzymuje link do platformy na adres e-mail podany  

w momencie rejestracji. 

3. Włączenie się do udziału w webinarium następuje poprzez klikniecie otrzymanego 

linku i wejście na stronę MS Teams. 

4. Uczestnicy webinariów w trakcie jego trwania powinni mieć wyłączone mikrofony, aby 

nie zakłócać dźwiękowo prowadzenia szkoleń. 

5. Uczestnik webinarium może mieć włączoną kamerę i być widoczny online. 

 

Zaświadczenia udziału w webinarium  

 

1. Uczestnik webinarium uzyskuje prawo do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego 

udział w nim. 

2. Zaświadczenia są wystawiane nieodpłatnie. 

3. Zaświadczenia mają formę elektroniczną i są wysyłane na adres mailowy podawany  

w momencie rejestracji uczestnika w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.  

 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Narodowy Instytut 

Kultury i Dziedzictwa Wsi.  

3. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący 

sposób: adres e-mail: rodo@nikidw.edu.pl, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa 

Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe w celu zorganizowania webinariów, w zakresie 

informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w webinarium. Konsekwencją 

niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości udziału w webinarium. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO w celu przeprowadzenia webinariów. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest 

niezbędny do przeprowadzenia webinarium i wystawienia zaświadczenia udziału  

w nim.  

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

jako Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane 

osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej 

działalności Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony 

danych osobowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania (poprawiania) danych;  
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c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy została 

cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych  

w art. 17 ust. 1 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją  

z udziału w Konkursie; 

e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym  

z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie 

 z danymi wskazanymi w pkt. 2. Organizator informuje, że nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.   

 

Kontakt 

 

Informacje nt. webinariów można uzyskać na stronie www.nikidw.edu.pl oraz pod adresem e-

mail: szkoleniakgw@nikidw.edu.pl 
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