Regulamin korzystania z Platformy Selfie+
www.selfieplus.frse.org.pl
Niniejszy regulamin określa zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy Selfie+.

§1
1. Właścicielem Platformy Selfie+ (Platforma) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie, 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator uprawniony jest do:
a. Rozstrzygania wszelkich spraw związanych z interpretacją Regulaminu,
b. Przyjmowania nowych Użytkowników Platformy,
c. Wykluczania Użytkowników Platformy.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Platformy z ważnej
przyczyny w tym z przyczyn technicznych bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

§2
Idea Platformy Selfie+
1. Celem Platformy jest stworzenie przestrzeni dla dynamicznego, nowoczesnego i zaangażowanego środowiska
edukacyjnego oraz inspirowanie instytucji działających w obszarze edukacji do udziału w projektach
międzynarodowych, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.
2. Użytkownicy Platformy zobowiązują się do publikowania wyłącznie materiałów mających na celu
propagowanie idei wymienionej w niniejszym paragrafie.

§3
Użytkownicy Platformy Selfie+
1. Użytkownikiem Platformy może być beneficjent instytucjonalny programu Erasmus+, programu
PO WER, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży, Europejski Korpus Solidarności (Użytkownik).

§4
Wymagania techniczne korzystania z Platformy Selfie+
1. Użytkownik publikuje na Platformie wpisy, w tym materiały (w formie zdjęć).
2. W jednym wpisie Użytkownik może załączyć maksymalnie jedno zdjęcie.
3. Użytkownik zamieszczając materiał na Platformie zobowiązany jest do sklasyfikowania go w odpowiedniej
kategorii:
a) Twój projekt w jednym ujęciu - za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań
projektowych;
b) Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie - za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój
projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji uwzględniając
priorytety Nowej Perspektywy tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans,
Synergia;
c) Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+ – pokaż, w jaki sposób projekt realizowany w ramach programu
Erasmus+ wpłynął na Twoje życie.
d) Rezultaty projektów – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych.
4. Użytkownik ma prawo opublikować do 7 zdjęć z jednego projektu (niezależnie od kategorii). Limit dotyczy
zdjęć zarejestrowanych po wejściu w życie niniejszego regulaminu (18.03.2021).
5. Użytkownik zgłaszający więcej niż jedno zdjęcie w danej kategorii powinien dopisać uwagę „KONKURS”
w opisie zdjęcia, które chce zgłosić do konkursu.
6. Użytkownik może opublikować zdjęcia w formacie JPG o wielkość nie większej niż 5 MB.
7. Każde opublikowane zdjęcie musi zawierać krótki opis (pomiędzy 500 a 1000 znaków) tematyki projektu oraz
samego zdjęcia.
8. W indywidualnych przypadkach Administrator może poprosić Użytkownika o przesłanie zdjęcia w większej
rozdzielczości.
9. Użytkownik może edytować, aktualizować swój profil na Platformie .
10.Użytkownik traci możliwość publikowania materiałów na Platformie wraz z zakończeniem projektu, do
którego konto Użytkownika zostało przypisane.
11.Administrator ma prawo do akceptacji bądź odrzucenia wpisu Użytkownika przed opublikowaniem go na
Platformie bez podawania przyczyn.

§5
Zasady korzystania z Platformy Selfie+
1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Aby dodać zdjęcie Użytkownik musi się zarejestrować, wpisać dane, a następnie przy dodawaniu zdjęcia
wpisać dane projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, programu PO WER, Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży lub Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Europejski Korpus
Solidarności.
3. Wpisy oraz zdjęcia nie mogą zawierać elementów:

a. niecenzuralnych, treści o charakterze pornograficznym, naruszających powszechne normy,
obraźliwych, obrażających uczucia religijne lub naruszających dobre imię osób trzecich;
b. wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych,
włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
c. zawierających przekazy reklamowe, zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze
komercyjnym;
d. innych treści naruszających zasady współżycia społecznego.
4. W sprawach charakteru wpisu, zdjęcia wyłączne i ostateczne decyzje podejmuje Administrator, który ma
prawo do usunięcia wpisu lub zdjęcia bez uprzedniego informowania Użytkownika.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Platformy jeśli
stwierdzi, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Platformy lub innych Użytkowników, jak również w razie,
gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Konkursu.

§6
Postanowienia ogólne
1. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z:
a. zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu;
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych Użytkownika przez
Administratora w celach koniecznych do ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem oraz
prawidłowego świadczenia usługi przez Administratora Platformy;
c. wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku osób przedstawionych w materiałach
publikowanych na Platformie oraz w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych;
d. wyrażeniem zgodny na korzystanie przez Administratora z materiałów zamieszczonych przez
Użytkownika na zasadach otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Treść
licencji dostępna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie publikowane przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich, w
szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.
83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.
3. Użytkownik publikuje na Platformie materiały, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe.
Użytkownik udostępnia Administratorowi wskazane wyżej materiały na licencji Creative Commons Uznanie
Autorstwa 3.0 Polska.
4. Użytkownik korzystający z Platformy musi posiadać:
a. w przypadku opublikowania na Platformie materiałów, na których występują osoby trzecie, zgodę
tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku na Platformie oraz w materiałach promocyjnych
przygotowanych przez Administratora (wzór znajduje się w Załączniku nr 1);
b. w przypadku opublikowania na Platformie materiałów, w których występuje osoba niepełnoletnia,
zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby na
Platformie oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w
Załączniku nr 2).

5. Użytkownik nie musi przekazywać Administratorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w §6 ust.4. pkt.
a-b.
6. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w §6 ust.4. pkt. a-b. Użytkownik powinien zachować, aby
przedłożyć Administratorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Administrator będzie
stroną.
7. W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. a-b, Użytkownik
zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i naprawić wynikającą z tego tytułu
szkodę.
8. W przypadku, gdy któreś z oświadczeń, o których mowa w §6 ust.4. pkt. a-b. okazałoby się nieprawdziwe
choćby w części, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i
naprawić wynikającą z tego tytułu szkodę.
9. Administrator zapewnia pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych
z publikacją treści na stronie.
10.Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie opublikowane przez niego treści.
11.Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania
publikowanych przez niego treści;
b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika,
niezawinione przez Administratora (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika,
złamanie hasła przez osobę trzecią) oraz za inne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane
niezawinionymi przez Administratora zagrożeniami występującymi
w Internecie, w tym m.in. zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami, błędami systemu
komputerowego spowodowanymi przyczynami niezależnymi od Administratora;
c. korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z treścią Regulaminu.
12.Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
13.Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznania się z
nim.
14.Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie selfieplus.frse.org.pl.
15.Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO). Właściciel Platformy jest administratorem danych
osobowych.

