DEBATA „JA NIE HEJTUJĘ, JA ROCK’N’ROLLUJĘ”
Regulamin udziału w debacie

1. Celem debaty „Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję, czyli o tym, jak skutecznie przeciwdziałać
zjawisku mowy nienawiści w Polsce” jest znalezienie i omówienie konkretnych rozwiązań
zmierzających do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści. Debata nie powinna koncentrować
się na wymianie osobistych doświadczeń zetknięcia się hejtem ani na analizowaniu zjawiska.
Fundamentem debaty ma być rozmowa o zmianach w prawie, zmianach dotyczących
funkcjonowania mediów, akcjach edukacyjnych i innych sposobach na walkę z mową
nienawiści.
2. Organizatorami debaty są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
3. Warunkiem uczestnictwa w debacie jest zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie
https://niehejtuje.evenea.pl/ lub za pomocą formularza przy wejściu na debatę, oraz
podpisanie „Zezwolenia na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku i
akceptacji regulaminu”.
4. Miejscem przeprowadzenia debaty jest Audytorium w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, mieszczące się w Warszawie przy ulicy ul. Mordechaja Anielewicza 6.
5. Debata będzie nagrywana, fotografowana oraz transmitowana w mediach (w tym w telewizji
i Internecie). Uczestnicy debaty wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów
przeprowadzenia transmisji i relacji medialnej z wydarzenia, a także do innych działań
Fundacji WOŚP, wynikających z debaty mających na celu walkę ze zjawiskiem mowy
nienawiści i popularyzowania idei dyskusji społecznej pozbawionej nienawiści i pogardy w
stosunku do innych osób.
6. Ideą debaty jest wymiana poglądów w szacunku, uszanowaniu godności i wolności poglądów
innych osób, z zachowaniem zasad współżycia społecznego. Niedopuszczalne jest obrażanie
innych osób, odnoszenie się z nienawiścią, lekceważeniem i pogardą do ich wypowiedzi, a
także używanie wulgaryzmów.
7. Sposób prowadzenia debaty:
a. Debata polega na dyskusji pomiędzy panelistami a uczestnikami debaty oraz ekspertami.
Debata podzielona jest na dwie części. Najpierw odbywa się dyskusja panelistów, do
której następnie w szerszej rozmowie włączają się uczestnicy debaty oraz zaproszeni
eksperci.
b. Uczestnicy debaty korzystają z mikrofonu ustawionego w środkowej części sali (uczestnicy
debaty, którzy chcą skorzystać z możliwości wypowiedzenia się, proszeni są o ustawienie
się w kolejce do mikrofonu).
c. Głosu w debacie udziela moderator.
d. Osoby zabierające głos powinny wypowiadać się w sposób zwięzły i koncentrować się na
propozycjach rozwiązań mających na celu walkę z szeroko pojętym zjawiskiem mowy
nienawiści. Czas wypowiedzi nie powinien przekraczać 3 minut.
e. Po zakończeniu wypowiedzi uczestnik debaty udostępnia mikrofon kolejnej osobie.
Wypowiedź uczestnika debaty zostaje poddana pod dyskusję przez panelistów oraz
ekspertów.
8. Dyskusja podlega moderacji. Uczestnicy debaty są zobowiązani do zastosowania się do próśb
i poleceń moderatora oraz organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do

przerwania wypowiedzi (poprzez wyłączenie mikrofonu) w przypadku naruszenia zasad
prowadzenia dyskusji określonych w niniejszym regulaminie, a także do usunięcia z miejsca
przeprowadzenia debaty, w przypadku: wywołania zagrożenia dla pozostałych uczestników
debaty, zakłócania przebiegu debaty, rażącego naruszenia przepisów prawa lub niniejszego
regulaminu.
9. Klauzula informacyjna (RODO)
Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:
a. administratorem danych osobowych uczestników debaty jest Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22
852 32 14,
b. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji
WOŚP prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl;
c. dane osobowe uczestników debaty (widzów) w postaci wizerunku przetwarzane będą w
celu wskazanym w pkt 5 niniejszego regulaminu (Art. 6 ust 1 pkt. f), dane uczestników
wypowiadających się podczas debaty przetwarzane będą na podstawie „Zezwolenia na
utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku i akceptacji regulaminu” (Art. 6
ust 1 pkt. a);
d. odbiorcą danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie
świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami.
Nie mają oni prawa korzystać z danych w swoich celach. Odbiorcami tych danych mogą
być również partnerzy Fundacji WOŚP i media zainteresowane retransmisją debaty w
całości lub we fragmentach.
e. dane osobowe zarejestrowane podczas debaty będą przetwarzane do czasu korzystania w
celu wskazanym w pkt 5 niniejszego regulaminu;
f. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
h. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w debacie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w debacie

