Regulamin programu Ambasadorów
i Ambasadorek Jawności
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (SOWP)
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ursynowskiej 22/2, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000181348
2. Ambasadorem/Ambasadorką Jawności może zostać osoba, która spełniła wszystkie
z poniższych warunków:
a) podpisała Kodeks Ambasadora,
b) poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy,
c) zapoznała się z regulaminem programu Ambasadorów i Ambasadorek Jawności,
d) której motywacje nie są sprzeczne z Kodeksem Ambasadorów i Ambasadorek Jawności,
e) której zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane pod kątem warunków 1. a-d
przez koordynatora programu.
3. Koordynatorem programu jest osoba wybrana przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Kadencja Ambasadora/Ambasadorki trwa rok od momentu potwierdzenia dołączenia do
programu w postaci wiadomości mailowej przesłanej przez koordynatora.
a) po tym czasie może być kontynuowana za zgodą Ambasadora/Ambasadorki oraz
koordynatora programu.
2. Ambasadorzy/Ambasadorki są zobowiązani do rzetelnego realizowania powierzonych im
działań ambasadorskich.
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4. Kadencja Ambasadora/Ambasadorki może być przerwana przez Sieć Obywatelską
Watchdog
Polska z powodu:
a) nierealizowania powierzonych działań ambasadorskich,
b) zachowania sprzecznego z Kodeksem Ambasadora/Ambasadorki.
5. O przerwaniu kadencji Ambasador/Ambasadorka jest informowany przez koordynatora
programu.
6. Przystępując do programu Ambasador/Ambasadorka wyraża zgodę na publikację jego
imienia, nazwiska i miasta z którego pochodzi.
7. Przystępując do programu Ambasador/Ambasadorka wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie realizacji programu ambasadorskiego oraz informowania o
działalności programowej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014, nr 182).
8. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska.
9. Przesyłając swoje zdjęcie lub film ze swoim udziałem Ambasador/Ambasadorka wyraża
zgodę
na wykorzystanie jego wizerunku przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.
10. Wszelkich informacji na temat programu udziela koordynator.
11. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady konkursu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu.
3. Szczegółowych informacji o programie udziela jego koordynator Roksana Maślankiewicz.
Kontakt tel. 22 844 73 55 lub email: roksana.maslankiewicz@siecobywatelska.pl

