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Regulamin korzystania z przestrzeni 
Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - 

Domu Sąsiedzkiego (DS) na Ulrychowie 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin korzystania z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej - Domu Sąsiedzkiego 
na Ulrychowie, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółowe zasady 
korzystania z dostępnych zasobów i przestrzeni Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie.  

2. Organizatorem działań i zasobów Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie jest Fundacja 
Hereditas (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą: 00-545 Warszawa;                                        
ul. Marszałkowska 58 lok. 24, prowadząca Miejsce Aktywności Lokalnej pn. „MAL na 
Ulrychowie”, zlokalizowane na warszawskiej Woli przy ul. Jana Olbrachta 9, w ramach 
zadania publicznego pt.: „MAL na ULRYCHOWIE - kontynuacja”, współfinansowanego ze 
środków Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 

MAL/DOMU SĄSIEDZKIM NA ULRYCHOWIE – należy przez to rozumieć Miejsce 
Aktywności Lokalnej - lokal przeznaczenia publicznego, umiejscowiony w Warszawie 
przy ul. Jana Olbrachta 9, wraz z  dostępnymi zasobami  

ZASOBACH – należy przez to rozumieć ogół materialnych i niematerialnych środków, 
będących na wyposażeniu i w dyspozycji Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie, gotowych 
do wykorzystania przez lokalną społeczność, w ramach oferty MAL bądź własnych 
inicjatyw oddolnych.   

ADMINISTRATORACH – należy przez to rozumieć kadrę administracyjną, która będąc 
zatrudniona i prowadząc MAL, wspiera lokalną społeczność w tworzeniu oddolnych 
inicjatyw sąsiedzkich, udostępnia zasoby MAL, moderuje i sprawuje pieczę nad 
prowadzonymi w MAL działaniami.  

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  

1. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie przeznaczony jest dla mieszkańców m.st. Warszawy                
(ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Woli i podobszaru Ulrychowa). 

2. Powierzchnię MAL stanowią trzy pomieszczenia użytkowe o różnorodnym charakterze 
przeznaczenia (m.in. sala konferencyjna, aneks kuchenny z kompletnym wyposażeniem, 
salon, pokój warsztatowy). Dodatkowo MAL wyposażony jest w toaletę przystosowaną 
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dla osób  z niepełnosprawnością oraz biuro Administratorów.    

3. MAL tworzy przestrzeń, w której wspierane są lokalne pomysły i działania społeczne 
mieszkańców. Sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu 
wolnego czasu, oferuje wsparcie dla realizacji lokalnych, niekomercyjnych inicjatyw 
społeczno – kulturalnych na rzecz okolicznych mieszkańców. 

4. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie tworzy i udostępnia zróżnicowaną, bezpłatną ofertę                            
o charakterze kulturalno – edukacyjnym na rzecz okolicznych mieszkańców. Przestrzeń                
i zasoby MAL są także udostępniane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom, którzy swoje 
inicjatywy, pomysły zgłoszą do administratora MAL, ustalą z nim termin i wszystkie 
niezbędne szczegóły realizacji.  

5. Działania realizowane w ramach MAL powinny współgrać z  następującymi obszarami: 

a) wzmacnianie wspólnoty lokalnej 

b) aktywizowanie społeczności lokalnych 

c) wspieranie integracji na poziomie lokalnym 

d) wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się 

e) budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji 
międzypokoleniowej 

f) Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania 
przestrzeni, to m.in.: dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, zajęcia 
rękodzielnicze, próby chórów 

III. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY 

1. Administratorzy MAL nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo 
uczestników zgłoszonych wydarzeń, nie obsługują spotkań, nie zapewniają materiałów 
biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych. Żaden z pracowników nie 
bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia. 

2. Działalność MAL opiera się na następujących zasadach:  

a) na terenie MAL obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia 
papierosów  i stosowania innych używek 

b) napoje i posiłki należy spożywać w wyznaczonym do tego miejscu 

c) organizatorzy wydarzeń są zobowiązani do uprzątnięcia użytkowanej przez siebie 
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powierzchni po zakończeniu realizowanych działań  

d) wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkowników powinny być niezwłocznie 
zgłoszone Administratorowi i w miarę możliwości naprawione  

e) dostępne w MAL wyposażenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem  

f) na terenie MAL obowiązują zasady wzajemnego poszanowania, tolerancji, 
życzliwości, zaufania, poczucia bezpieczeństwa 

g) MAL to przestrzeń o którą dbają wspólnie mieszkańcy, szanując pracę innych 

h) MAL jest otwarty dla wszystkich okolicznych mieszkańców (nie może zostać 
zawłaszczony przez jedna grupę) 

i) w MAL nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii 
politycznych ani nabożeństwa religijne. 

3. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się 
możliwość odmowy dalszego użytkowania i korzystania z zasobów oraz oferty MAL 

4. Sukcesywnie powtarzające się akty łamania zasad niniejszego Regulaminu mogą 
skutkować interwencją służb publicznych, konsekwencją których obciążona zostanie 
osoba łamiąca Regulamin.  

IV. PRZETWARZANIE DANYCH I PRAWA AUTORSKIE 

1. Akceptacja Regulaminu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-) jest jednoznaczna ze zgodą 
użytkowników MAL i uczestników organizowanych wydarzeń na utrwalenie ich 
wizerunku na zdjęciach lub filmach oraz na przekazywanie ich jako dokumentacji do 
Instytucji publicznych (Urzędu m.st. Warszawy), celem złożenia sprawozdania z 
prowadzonej działalności. 

2. Akceptacja Regulaminu Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL) jest jednoznaczna ze zgodą 
użytkowników MAL i uczestników organizowanych wydarzeń na publikację wizerunku 
na profilu facebookowym MAL pod adresem: https://www.facebook.com/Dom-
S%C4%85siedzki-na-Ulrychowie-164386670835227 w celach promocyjnych. 

3. Dane osobowe użytkowników MAL i uczestników organizowanych wydarzeń będą 
przetwarzane przez Fundację Hereditas (ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 
Warszawa) w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych. 

4. Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań z działalności. 
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5. Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 
666) użytkownicy MAL-u i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają się prawa do 
tantiem. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL-u i uczestnikom organizowanych 
wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych raz ich poprawienia lub 
usunięcia. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie 

2. Pytania, wątpliwości i spostrzeżenia dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować 
na adres: mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl 

3. Szczegółowe warunki udostępniania przestrzeni MAL na cele oddolnych inicjatyw 
społecznych zostały zawarte w Regulaminie udostępniania przestrzeni Domu 
Sąsiedzkiego „Ulrychów“ ul. Olbrachta 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Zał. nr 1 do Regulaminu korzystania z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - Domu Sąsiedzkiego 
(DS) na Ulrychowie - Aneks nr 1 z dn. 22.06.2020 r.  (procedura postępowania na terenie placówki w celu 
minimalizowania ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2). 

2. Zał. nr 1 do Aneksu nr 1 z dn. 22.06.2020 r. do Regulaminu korzystania z przestrzeni Miejsca Aktywności 
Lokalnej (MAL) - Domu Sąsiedzkiego (DS) na Ulrychowie – Rejestr osób odwiedzających Miejsce 
Aktywności Lokalnej (Dom Sąsiedzki) na Ulrychowie.  

3. Zał. nr 2 do Aneksu nr 1 z dn. 22.06.2020 r. do Regulaminu korzystania z przestrzeni Miejsca Aktywności 
Lokalnej (MAL) - Domu Sąsiedzkiego (DS) na Ulrychowie – Oświadczenie wprowadzone w celu 
minimalizowania ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu: 

„MAL NA ULRYCHOWIE - KONTYNUACJA” 

 

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W tym dokumencie chcemy wyjaśnić co dla 
Państwa oznacza to w praktyce, jeśli zdecydują się Państwo odwiedzić MAL na Ulrychowie. Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie 
Państwu pełni praw jakie posiadacie w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić 
wobec Państwa na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny). 

Na początku chcemy wyjaśnić czym tak na prawdę jest RODO 

RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu 
prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. 

Co kryje się pod pojęciem Administrator? 

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest 
Fundacja Hereditas. 

Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)? 

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą można się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Państwa 
danych przez Administratora.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

 Co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl. Forma ta umożliwi nam w sposób 
konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Państwa korespondencji. 

 Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach (niektóre z n/w celów dotyczą wyłącznie 
osób, które zdecydują się na zawiązanie formalnej współpracy z Organizatorem – Fundacją Hereditas na zasadzie zawartej umowy 
cywilnoprawnej, umowy o pracę bądź porozumienia wolontariackiego): 

1. udziału w procesie wyboru Wnioskodawców (Realizatorów) lokalnych działań społecznych (rekrutacja i zatrudnienie)  

2. realizacji umów cywilnoprawnych i umów o pracę 

3. sporządzenia zbiorczych statystyk w zakresie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz rozwoju tychże 
społeczności. 

4. sprawozdawczości, nałożonej zawartą przez Fundację Hereditas umową z miastem stołecznym Warszawa, na dotację, z której 
dystrybuowane są środki na „Lokalne działania na Ulrychowie”.    

5. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu prowadzenia rejestru osób biorących udział w warsztatach i spotkaniach 
organizowanych przez Fundację Hereditas. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

1. art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych; 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO 

3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO – np. w celach archiwalnych; 
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4. ewentualnie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w zakresie danych osobowych dotyczących zawieranych umów. 

Informacja o odbiorcach danych osobowych: 

Państwa dane będziemy mogli udostępnić podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności 
może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych [adres e-mail, numer telefonu] (dostawcy usług 
teleinformatycznych), organizacyjnych [adres zamieszkania] (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów). Jeśli będą chcieli Państwo 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, można skontaktować się w 
tym celu z Inspektorem ochrony danych bądź pracownikiem Administratora. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 

Będziemy przetwarzać Państwa dane nie dłużej niż to konieczne. 

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody - art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania; 

W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO - przez okres niezbędny 
wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby sprawozdawczości, rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać 
tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; 

Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, realizacja projektu), Państwa dane będą ̨
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi/przez okres niezbędny z uwagi 
na ochronę przed roszczeniami. Na gruncie obecnych zobowiązań, wynikających z zawartej pomiędzy Fundacją Hereditas a miastem 
stołecznym Warszawa umowy jest to okres 5 lat liczonych od początku roku kalendarzowego, następującego po roku zakończenia realizacji 
zadania (od 2022 r.).  

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli 
przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

Informujemy, iż mają Państwo: 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania co do nich informacji oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je 
usunęli; 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych 
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane 
na Państwa  temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też 
zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą 
Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych 
danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w 
jakiej została udzielona zgoda. 
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W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: fundacja@fundacja-hereditas.pl. Prosimy pamiętać, że przed 
realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli upewnić się, że są Państwo osobą, za którą się podają, czyli odpowiednio Państwa 
zidentyfikować. 

Informujemy, iż: 

W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne. 

W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest 
obowiązkowe. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak                             
i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem. 
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