
Regulamin uczestnictwa w debatach z cyklu „Premiera Pisma" 
(dalej: Regulamin) 

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w organizowanych cyklicznie debatach (dalej: Debaty) z 
okazji  premiery kolejnych wydań czasopisma „Pismo. Magazyn opinii.” (dalej: Pismo), w miejscu i 
czasie wskazanym każdorazowo przez Organizatora.  

1.2. Organizatorem Debat jest wydawca Pisma, tj. Fundacja „Pismo” z siedzibą w Warszawie (00-033) 
przy ul. Górskiego 1 lok. 66, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000689263, NIP: 1182150957, 
REGON: 367953448 (dalej: Organizator). 

1.3. W Debatach, w roli publiczności z prawem głosu w czasie wskazanym przez moderatora Debaty, 
mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Organizatora (dalej: Uczestnicy). Przed Debatą każdy 
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  

1.4. Uczestnictwo w Debacie, rozumiane jako obecność w roli publiczności w miejscu i czasie trwania 
Debaty, stanowi potwierdzenie Uczestnika zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień 
Regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami wyłącznie za zgodą ich opiekunów 
prawnych, obejmującą również akceptację Regulaminu. 

1.5. Regulamin udostępniany jest Uczestnikom w miejscu i czasie Debaty, na stronie internetowej 
www.magazynpismo.pl oraz w rozsyłanych przez Fundację zaproszeniach lub wiadomościach 
zawierających potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w Debacie.  

2. ZGODA NA ROZPOWSZCHNIANIE NAGRAŃ I ZDJĘĆ Z DEBATY 

2.1. Przebieg każdej Debaty, w tym wypowiedzi i wizerunek Uczestników, będzie nagrywany przy 
pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz oraz dokumentowany w formie zdjęć (dalej: 
Zdjęcia). Nagrania, w szczególności audio w formie podcastów (dalej: Nagrania) oraz Zdjęcia 
mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celach komercyjnych, na potrzeby Pisma i 
działalności Organizatora, w tym ich promocji i reklamy, w sposób wskazany w Regulaminie 
poniżej, na co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Debacie (dalej: Zgoda). 

2.2. Zgoda Uczestnika obejmuje korzystanie z Nagrań i Zdjęć przez Organizatora lub podmiot przez 
niego wskazany, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i ilościowych, w celach komercyjnych lub 
niekomercyjnych, na potrzeby Pisma i działalności Organizatora, na wszystkich istniejących w chwili 
Debaty polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Nagrań i Zdjęć jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, 
elektroniczną, fotograficzną, drukarską, reprograficzną, w dowolnym systemie lub formacie, na 
wszelkich nośnikach, audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych,  

b) wszelki obrót oryginałami i egzemplarzami Nagrań i Zdjęć, wytworzonymi zgodnie z pkt a) 
powyżej, w tym wprowadzenie ich do obrotu, najem, użyczenie; 

c) wszelkie rozpowszechnianie inne niż określone w pkt a) i b) powyżej, w tym nadawanie i 
emitowanie we wszystkich mediach, w szczególności w Internecie, online, w aplikacjach, 
telewizji, radiu i prasie, również w czasie rzeczywistym („na żywo”) oraz wszelkie publiczne 
odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i 
wielkości nakładów, w tym na wystawach i różnorodnych wydarzeniach.  

2.3. Zgoda Uczestnika obejmuje również zgodę na odpłatne lub nieodpłatne przekazywanie Nagrań i 
Zdjęć podmiotom współpracującym z Organizatorem i ich rozpowszechnianie na stronach 
internetowych lub w aplikacjach tych podmiotów lub Organizatora, w celach komercyjnych lub 
niekomercyjnych. 
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2.4. Zgoda Uczestnika jest dobrowolna, ale odmowa jej wyrażenia lub jej odwołanie powoduje brak 
możliwości uczestnictwa w Debacie. Uczestnik, który nie wyraża Zgody, nie może być obecny w 
miejscu i czasie odbywania się Debaty. 

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia na Nagraniach i Zdjęciach obrazów i 
wypowiedzi niezgodnych z prawem lub obraźliwych, oszczerczych.  

2.6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Debacie, ani z tytułu 
korzystania z Nagrań i Zdjęć przez Organizator i podmioty wskazane w Regulaminie, w sposób 
wskazany w Regulaminie. 

3. DANE OSOBOWE  

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: Dane Osobowe) jest Organizator, z 
którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: pomoc@magazynpismo.pl 
Organizator może udostępnić Dane Osobowe odbiorcom, tj. podmiotom świadczącym na jego rzecz 
usługi związane z realizacją poniższych celów przetwarzania, usługi informatyczne, marketingowe i 
prawne.  

3.2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności  z 
Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) oraz 
ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i w 
następujących celach:  

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Debaty oraz stworzenia i rozpowszechniania Zdjęć i 
Nagrań w sposób i w celach wskazanych w Regulaminie, będących realizacją prawnie 
uzasadnionych interesów Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) - nie dłużej 
niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów;  

b) w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (tj. promocji i reklamy 
działalności Organizatora i Pisma, dochodzenia ewentualnych roszczeń Organizatora, 
archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
f) RODO) - nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów.  

3.3. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  

3.4. Podanie Organizatorowi Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Debacie – odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Debacie.  

3.5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3.2 Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
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