
Regulamin Projektu 

„Opracowanie przewodnika: 101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu” 

1. Projekt „Opracowanie przewodnika: 101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu” (dalej: Projekt) 
realizowany jest w ramach niekomercyjnej inicjatywy edukacyjnej „Manager w erze robotów” (dalej: Inicjatywa). 

2. Pogłębione informacje nt. Inicjatywy dostępne są na stronie: https://robonomika.pl/manager. 
3. Podmiotem organizującym i odpowiedzialnym za Inicjatywę, w tym Projekt jest Fundacja „Ośrodek Studiów nad 

Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, 90-145 (dalej: Organizator). 
4. Celem nadrzędnym Projektu jest dostarczenie menadżerom polskich firm usystematyzowanej, wiarygodnej, 

praktycznej wiedzy na temat kluczowych koncepcji robotyzacji biznesu. 
5. Cel projektu zrealizowany będzie poprzez przygotowanie i nieodpłatne udostępnienie – zarówno w formie 

drukowanej, jak i elektronicznej – przewodnika zawierającego zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji 
biznesu (dalej: Przewodnik), w tym w szczególności: 

a. Narzędzi klasy RPA  
b. Chatbotów, voicebotów. 

6. Każda osoba, która zgłosi drogą mailową – na adres sobczak@robonomika.pl - wolę zaangażowania i potwierdzi 
akceptację niniejszego regulaminu będzie mogła wziąć udział w pracach dotyczących przygotowywania i 
upowszechniania Przewodnika. Osobę taką określa się mianem Uczestnika. Przy zgłoszeniu niezbędne jest 
podanie imienia, nazwiska, firmy którą reprezentuje Uczestnik, zajmowanego stanowiska i adresu poczty 
elektronicznej. 

7. W szczególności za prace dotyczące przygotowywania i udostępniania Przewodnika uważa się: 
a. Zgłaszanie uwag do już wypracowanych treści Przewodnika, 
b. Zgłaszanie propozycji pytań do Przewodnika, 
c. Zgłaszanie propozycji odpowiedzi do Przewodnika, 
d. Zgłaszanie uwag do projektu graficznego Przewodnika, 
e. Promocję Przewodnika w mediach społecznościowych. 

8. Organizator jest uprawniony do modyfikacji zgłaszanych przez Uczestników treści oraz uwzględniania ich uwag i 
propozycji w całości lub części albo ich odrzucania.  

9. Uczestnicy za udział w pracach nad Przewodnikiem nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnego jego ekwiwalentu 
w żadnej formie. 

10. W Przewodniku zostaną umieszczone informacje o wszystkich Uczestnikach, którzy uczestniczyli w opracowaniu 
Przewodnika i wyrazili zgodę na umieszczenie informacji o sobie (podane będzie imię, nazwisko, nazwa firmy, 
którą reprezentuje Uczestnik, stanowisko, adres poczty elektronicznej – o ile dany Uczestnik wyrazi na to zgodę). 

11. Podstawową formą dystrybucji Przewodnika będzie postać elektroniczna (dedykowana podstrona internetowa 
serwisu Robonomika.pl oraz plik PDF). 

12. Organizator ma prawo do wydruku Przewodnika – o ile pozyska na to finansowanie. 
13. Uczestnik zgłaszając udział w Projekcie potwierdza, że: 

a. posiada do przekazywanych Organizatorowi treści, uwag oraz propozycji pytań i odpowiedzi, łącznie dalej 
zwanymi Utworami wyłączne prawa autorskie: osobiste, majątkowe i zależne, 

b. może swobodnie rozporządzać autorskimi prawami majątkowymi do Utworów na wszystkich polach 
eksploatacji, 

c. stworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z Utworów nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów 
ani praw osób trzecich, 

d. udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworów na poniższych polach 
eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z prawem udzielania na ww. polach eksploatacji 
dalszych licencji. 

14. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 
danych osobowych, o których mowa w pkt 6 na potrzeby realizacji Projektu, w szczególności na podanie ich do 
publicznej wiadomości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody 
na ich przetwarzanie uniemożliwia Uczestnikowi udział w Projekcie. 

15. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i 
ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza prawo. 

 


