RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SRKS
ZAŁĄCZNIK NR 5

REGULAMIN
1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu internetowego ks.mkidn.gov.pl za pośrednictwem, którego
prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020”.
2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
3. Użytkownik serwisu za pośrednictwem, którego prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu „Strategia Rozwoju
Kapitału Społecznego 2011–2020”, publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
użytkowników.
4. Użytkownik serwisu w momencie zarejestrowania się otrzymuje profil użytkownika.
a. Konto osoby prywatnej zawiera następujące elementy: e-mail, login, hasło, imię i nazwisko użytkownika. Zgodnie
z pkt 8 regulaminu oraz pkt 2 Polityki Prywatności po upływie terminu konsultacji społecznych, zgłoszony login,
wprowadzony do profilu użytkownika zostanie zamieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy. W sytuacji,
gdy użytkownik nie zgadza się na podpisanie imieniem i nazwiskiem przesłanych komentarzy, wprowadzony
login nie powinien być tożsamy z imieniem i nazwiskiem użytkownika.
b. Profil osoby prawnej zawiera następujące elementy: e-mail, login, hasło, nazwa osoby prawnej. Zgodnie z pkt 8
regulaminu oraz pkt 2 Polityki Prywatności po upływie terminu konsultacji społecznych, zgłoszony login, wprowadzony do profilu użytkownika zostanie zamieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy. W przypadku osoby
prawnej, podany login winien być zbieżny z oficjalną nazwą danej osoby prawnej.
5. Użytkownicy mogą umieszczać opinie i komentarze na temat dokumentu „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
2011–2020” za pośrednictwem serwisu, a osoby niezarejestrowane w formie tradycyjnej, za pośrednictwem pism
przesyłanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aż do dnia zakończenia konsultacji społecznych.
6. Komentarze i opinie przesłane drogą e–mailową na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie zostaną
uwzględnione w konsultacjach społecznych.
7. W okresie prowadzenia konsultacji użytkownik (po zalogowaniu) ma możliwość lektury wszystkich treści zamieszczonych
w ramach własnego profilu oraz dodawania kolejnych komentarzy. Wszystkie przekazane do organizatora komentarze
i opinie na temat dyskutowanego dokumentu będą publicznie dostępne dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych.
8. Po zakończeniu konsultacji społecznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikuje na serwisie wszystkie
przekazane opinie i komentarze, wraz z loginem osoby fizycznej lub osoby prawnej, która wzięła udział w konsultacjach
społecznych.
9. Każdy zalogowany użytkownik może umieścić w serwisie dowolną liczbę komentarzy i opinii, w ramach prowadzonych
konsultacji społecznych, oraz uczestniczyć w sondzie.
10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających
do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu treści uznanych powszechnie za naganne
moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady powszechnie przyjętej netykiety, czyli zasad obowiązujących
w dyskusjach w Internecie.
12. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści wulgarnych oraz takich, które obrażają innych użytkowników.
13. Wskazana jest dbałość o kulturę języka oraz poprawność językową.
14. Odnośniki prowadzące do stron zawierających niebezpieczne dane należy poprzedzić wyraźnym ostrzeżeniem.
15. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania
serwisu, za pośrednictwem którego są prowadzone konsultacje społeczne oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
16. Dokument „Polityka prywatności” jest integralną częścią regulaminu.
17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące
w momencie ich opublikowania na tej stronie.
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POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższy dokument zawiera informacje na temat zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji
o użytkownikach portalu ks.mkidn.gov.pl, za pośrednictwem której organizator, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020”.

1. Jakie dane są zbierane?
Dane zbierane podczas rejestracji
Podczas rejestracji użytkownik – zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna – zostanie zapytany o adres email, login, imię
i nazwisko/nazwę osoby prawnej.
W efekcie procedury rejestracji, i na podstawie danych pozyskanych, zostaje utworzony profil użytkownika. Warunkiem ukończenia procedury rejestracji jest wypełnienie formularza, oddzielnego dla osób fizycznych i dla osób prawnych. Autoryzacja
w serwisie następuje poprzez poprawne wpisanie loginu i hasła.
Dane zbierane automatycznie
Użytkownicy portalu pozostają anonimowi do momentu, w którym się zarejestrują. Niektóre dane jednak podczas wizyty na stronie internetowej zbierane są automatycznie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

2. W jaki sposób dane będą wykorzystywane?
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników
portalu, innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane
dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii w portalu, wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w publikacjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Warunkiem koniecznym do zamieszczania uwag i opinii w ramach konsultacji społecznych jest rejestracja.
Dane zbierane podczas rejestracji do systemu będą wykorzystywane podczas logowania się do systemu, a także, jako dane
zbiorcze (uniemożliwiające jednostkową identyfikację), będą elementem opracowywanego raportu z konsultacji społecznych.
W momencie upublicznienia komentarzy do SRKS, login użytkownika zostanie umieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy, wprowadzonych przez danego użytkownika.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej lub do zbierania danych
demograficznych o użytkownikach. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione
pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wraz z nowelizacjami.
W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą
zostać udostępnione odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

3. W jaki sposób organizator będzie kontaktować się z zalogowanymi użytkownikami?
Organizator będzie umieszczał aktualne informacje na temat konsultacji społecznych na portalu, za pośrednictwem którego są
prowadzone konsultacje społeczne, pod adresem ks.mkidn.gov.pl, w zakładce aktualności.
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4. Co umożliwia rejestracja?
W każdym czasie zalogowany użytkownik, za pośrednictwem portalu, może przeglądać umieszczone przez siebie treści oraz
dodawać kolejne komentarze, a także otrzymywać od organizatora aktualne informacje na temat prowadzonych konsultacji
społecznych drogą e-mail.

5. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika, podczas korzystania
z niniejszej strony, aby użytkownik mógł zalogować się do serwisu i korzystać z forum SRKS. Ciasteczka nie zawierają żadnych
danych osobowych.

6. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem organizatora podczas zbierania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych organizatora są zabezpieczone przed wglądem
osób trzecich.

7. Zmiany polityki prywatności
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

8. Odnośniki do innych stron internetowych
Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone na stronie, umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście do innych stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności tych stron internetowych odpowiedzialni są ich właściciele. Niniejsza deklaracja odnosi
się wyłącznie do danych gromadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach portalu ks.mkidn.gov.pl.

9. Kontakt
Instytucja zbierająca dane: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności
informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: ks_srks(at)mkidn(dot)gov(dot)pl
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KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU
KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2011–2020 R.

[Formularz zgłaszania uwag]
Imię i nazwisko/ nazwa instytucji

Adres do korespondencji

Adres e-mail

tel.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga

Treść komentarza

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – tekst główny

Wprowadzenie
I. Relacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do innych
dokumentów strategicznych
II. Założenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

III. Wyzwania rozwojowe dla kapitału społecznego

IV. Cele, priorytety i kierunki działania (układ celów do 2020 roku)
Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji,
kreatywności oraz komunikacji
Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej
i wpływu obywateli na życie publiczne
Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz
wymiany wiedzy
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego
V. System realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
VI. System wskaźników dla Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego
VII. Ramy finansowe
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Załącznik nr 1 Diagnoza

Diagnoza

Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne

Obszar II. Współdziałanie i partycypacja społeczna

Obszar III. Komunikacja społeczna

Obszar IV. Potencjał kulturowy i kreatywny

Załącznik nr 2 Zastosowanie instrumentów wdrożeniowych w SRKS

Zastosowanie Instrumentów Wdrożeniowych W SRKS

Komentarz ogólny do Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 31 maja 2011r. na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
lub faxem pod numer 22 8263065
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