ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO.
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU „AKTYWNY SENIOR” CYKL III/2020
PRZEZ OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. W-WA

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wola m. st. Warszawy ( zwany dalej „Ośrodkiem”) wyśle:
1) do osoby prowadzącej zajęcia drogą mailową lub wiadomości SMS–
link do komunikatora internetowego za pomocą którego będą
prowadzone zajęcia oraz do polityki prywatności zastosowanego
komunikatora internetowego
2) do uczestników zajęć drogą mailową lub w formie wiadomości SMS:
a) link do formularza zawierającego klauzulę informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych oraz treść zgody i oświadczeń
wymaganych do udziału w Programie
b) link do strony internetowej Ośrodka na której zamieszczono
informację o zasadach rekrutacji i organizacji zajęć online i politykę
prywatności Cisco
c) link do komunikatora internetowego za pomocą którego będą
prowadzone zajęcia
2. W ramach udziału w zajęciach Uczestnik winien:
1) zadbać o jakość łączą internetowego
2) znaleźć odpowiednie miejsce do rozmowy i czynnego udziału w
zajęciach.
3) ustawić kamerę w odpowiedniej pozycji- zaleca się sprawdzenie
zasięgu kamery i zadbanie o ochronę swojej prywatności,
4) pamiętać o zmieniających się warunkach oświetleniowych i sztucznym
świetle,
5) zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem / jeśli zajdzie taka potrzeba/
3. Zaleca się sprawdzenie aktualności oprogramowania systemowego na
użytkowanym sprzęcie, zastosowanie programu antywirusowego i
zabezpieczeń routera, ustawienia silnego hasła do dostępu do routera i
blokady zdalnego dostępu do urządzenia.
4. Przy korzystaniu z komunikatora nie zaleca się wpisywania pełnych
danych identyfikujących takich jak imię i nazwisko. Wystarczające jest
wpisanie samego imienia.
5. Korzystając z komunikatora należy zwracać uwagę na pojawiające się
komunikaty ostrzegawcze dot. praw i dostępu do zasobów
zgromadzonych na użytkowanym urządzeniu.

6. Korzystanie z kamery i ujawnianie swojego wizerunku należy do decyzji
uczestnika zajęć i odbywa się za jego zgodą będącą wyraźnym
działaniem potwierdzającym przyzwolenie na zapoznanie się z jego
wizerunkiem przez innych uczestników zajęć ( poprzez włączenie
kamery).
7. Zabrania się dokonywania przez uczestników zajęć i osobę prowadzącą
nagrań oraz rejestrowania obrazu i dźwięku przy użyciu innych
narzędzi, w celu ich ujawniania, rozpowszechniania lub upubliczniania w
kanałach i mediach społecznościowych tj. You Tube, Twitter, Facebook,
Instagram itp.
8. Ośrodek wskazuje uczestników uprawnionych do udziału w zajęciach.
Zabrania się przesyłania linku, czy dołączania do grupy osób trzecich,
nieuprawnionych.
9. Ośrodek oświadcza, że nie będzie dokonywał rejestracji nagrań w celu
udokumentowania przeprowadzenia zajęć oraz działań informacyjnopromocyjnych Programu „Aktywny Senior” .

