Regulamin serwisu MamPrawoWiedziec.pl dla Kandydatek i Kandydatów
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
1.

Regulamin dotyczy korzystania z narzędzia informatycznego, którym jest internetowy Kwestionariusz doświadczenia
i poglądów (dalej Kwestionariusz) Kandydatek/ Kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
wysyłany przez serwis MamPrawoWiedziec.pl prowadzony przez apartyjną organizację pozarządową pod nazwą
Stowarzyszenie 61 z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa (KRS 244561) (dalej Stowarzyszenie 61).

2.

Kwestionariusz został przygotowany przez zespół serwisu MamPrawoWiedziec.pl oraz grupę ekspertów i partnerów
merytorycznych.

3.

Kwestionariusz skierowany jest do Kandydatek/ Kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
reprezentujących Polskę.

4.

Odpowiedzi udzielone przez Kandydatkę/ Kandydata w Kwestionariuszu publikowane są w indywidualnym profilu
Kandydatki/ Kandydata w serwisie MamPrawoWiedziec.pl.

5.

Kwestionariusz dostępny jest do wypełnienia pod indywidualnym linkiem Kandydatki/ Kandydata. Link można otworzyć
w dowolnej przeglądarce internetowej.

6.

Indywidualny link do Kwestionariusza z indywidualnym kodem (tzw. tokenem) wysyłany jest wyłącznie
za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) przez serwis MamPrawoWiedziec.pl na uzyskany przez
zespół MamPrawoWiedziec.pl adres e-mail Kandydatki/ Kandydata. Adres Kandydatki/ Kandydata wykorzystywany jest
tylko i wyłącznie w celach korzystania z narzędzia informatycznego, którym jest internetowy Kwestionariusz.

7.

Opublikowanie Kwestionariusza Kandydatki/ Kandydata możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu
i potwierdzeniu danych osobowych. Akceptacja polega na zaznaczeniu potwierdzenia przeczytania Regulaminu
w pierwszym pytaniu Kwestionariusza. Kandydatka przystępująca/ Kandydat przystępujący do odpowiedzi na pytania
Kwestionariusza uzyskuje status Uczestnika projektu.

8.

Uczestnik projektu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych dla celów
realizowania projektu MamPrawoWiedziec.pl przez administratora, którym jest Stowarzyszenie 61 zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

9.

Uczestnik projektu wyraża zgodę na publikację udzielonych odpowiedzi z zachowaniem ich formy i treści w serwisie
MamPrawoWiedziec.pl na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska: CC BY-NCSA 3.0 PL.

10. Uczestnik projektu udziela odpowiedzi na pytania Kwestionariusza w imieniu własnym i ponosi odpowiedzialność
za prawdziwość i poprawność redakcyjną treści stanowiących odpowiedzi.
11. Zespół serwisu MamPrawoWiedziec.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestnika projektu i usunięcia
lub niepublikowania odpowiedzi na pytania kwestionariusza w wypadku uzasadnionego podejrzenia podawania
fałszywej tożsamości osoby przekazującej odpowiedzi.

12. Zespół serwisu MamPrawoWiedziec.pl nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Uczestnika projektu
indywidualnego linku umożliwiającego wypełnienie Kwestionariusza osobom trzecim.
13. Uczestnik projektu zobowiązuje się nie używać w odpowiedziach na pytania słów powszechnie uznanych za wulgarne
lub obraźliwe, nie naruszać w swoich wypowiedziach dobrego imienia innych osób, a także nie przekazywać oświadczeń
lub treści mogących stanowić przestępstwo, w szczególności mieć charakter podżegania do popełnienia przestępstwa.
14. Zespół serwisu MamPrawoWiedziec.pl zastrzega sobie prawo do niepublikowania odpowiedzi w całości, jeśli stwierdzi
naruszenie punktu 13. niniejszego Regulaminu. W takim wypadku zamiast udzielonej przez Uczestnika projektu
odpowiedzi wyświetli się komunikat o treści: „Publikacja odpowiedzi zablokowana z powodu naruszenia regulaminu”.
15. Treści stanowiące odpowiedzi na pytania nie podlegają redakcji językowej i merytorycznej ze strony zespołu serwisu
MamPrawoWiedziec.pl.
16. Zespół serwisu MamPrawoWiedziec.pl zastrzega sobie prawo do edycji przesłanych przez Uczestnika projektu
za pomocą Kwestionariusza materiałów wizualnych (zdjęć profilowych, ulotek wyborczych) w celu przystosowania ich
wymiarów do warunków technicznych stron serwisu.
17. Uczestnik projektu ma 24 godziny od czasu opublikowania Kwestionariusza w serwisie MamPrawoWiedziec.pl
na wprowadzenie jedynie korekty językowej udzielonych odpowiedzi. Fragmenty, które trzeba poprawić, należy
przesłać na adres pomoc@art61.pl. Korektę wprowadza zespół MamPrawoWiedziec.pl. Po upływie tego czasu nie
ma możliwości edycji odpowiedzi.
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MamPrawoWiedziec.pl 7 maja 2014 roku. Po tej dacie kwestionariusze będą publikowane w ciągu 48 godzin
od zakończenia wypełniania przez Kandydatkę/ Kandydata Kwestionariusza.
19. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, w serwisie MamPrawoWiedziec.pl będą publikowane profile tylko tych
Uczestników projektu, którzy zostali wybrani na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego. Publikacja pozostałych
profili zostanie usunięta z serwisu MamPrawoWiedziec.pl w ciągu 30 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników
wyborczych.
20. Naruszenia Regulaminu można zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: kandydaci@art61.pl.
21. Stowarzyszenie 61 zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
O projektowanej zmianie Regulaminu Stowarzyszenie 61 powiadomi Uczestników projektu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji o zmianie na stronie głównej projektu (www.mamprawowiedziec.pl).
Uczestnik projektu, który nie zgadza się na projektowaną zmianę Regulaminu, ma prawo wycofać się z projektu
i zażądać usunięcia jego odpowiedzi, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres 61@art61.pl.
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