
 

 

 
REGULAMIN PROGRAMU „KLUB INDID” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem programu „KLUB INDID”, zwanego dalej „Klubem” jest fundacja Instytut 
Dyskursu i Dialogu z siedzibą w Toruniu, ul. Matejki 61/70 87-100 Toruń, o numerze KRS 
0000694911, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki 
Uczestnika Klubu, zwanego w dalszej części „Uczestnikiem” lub „Członkiem”.  

3. Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana oraz na stronie 
internetowej: www.indid.pl/klub-indid/ 

4. Klub INDID nie posiada podmiotowości prawnej oraz nie stanowi podmiotu odrębnego 
względem Organizatora.  

5. Celem programu jest stworzenie społeczności osób, które pragną poprawy debaty publicznej 
w Polsce, wyznają wartości podobne do tych, które wyznawane są przez Organizatora oraz 
utożsamiają się z misją i działaniami wyrażonymi w statucie Organizatora. 

 
II. Zasady członkostwa w Klubie  

 
1. Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.  
2. Uczestnictwo w programie Klubu jest dobrowolne. 
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.indid.pl/klub-indid/ oraz pozytywne 
rozpatrzenie zgłoszenia przez Zarząd Fundacji. 

4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Zgłaszający:  
a. wyraża zgodę na uczestnictwo w programie Klubu INDID, 
b. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,  
c. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych, 
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na zasadach i 

w celach określonych w pkt IV, 
e. wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera za strony Organizatora. 

5. Decyzję o przyjęciu do Klubu podejmuje zarząd Organizatora i przesyła informację o decyzji na 
adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą się w ciągu 7. dni od podjęcia decyzji.  

6. Od decyzji wskazanej w podpunkcie 4 nie przysługuje środek odwoławczy.  
7. Rekomendowane jest aby Uczestnik był stałym patronem Organizatora poprzez regularne 

dokonywanie cyklicznych darowizn finansowych na rzecz Organizatora. 
8. Dokonywanie darowizn finansowych na rzecz Organizatora jest możliwe poprzez: 

a. Profil Organizatora na platformie Patronite: https://patronite.pl/indid  
b. Stronę internetową Organizatora: https://indid.pl/wesprzyj-nas/  
c. Wykorzystanie innych sposobów polegających na przekazaniu pieniędzy w formie 

bezgotówkowej (szybki przelew, BLIK, przelew tradycyjny) na konto bankowe 
Organizatora: 60 1140 2004 0000 3302 7909 7333 mBank z dopiskiem: „Darowizna na 
cele statutowe”. 

9. Dobrowolne darowizny, o których mowa w podpunktach 7 i 8 zostaną w całości przeznaczone 
na działalność statutową Organizatora, w szczególności na dalsze finansowanie i rozwijanie 
obywatelskiego monitoringu mediów oraz Lupy Medialnej. 

10. Rekomendacje sformułowane w podpunkcie 7. nie stanowią warunku uczestnictwa w Klubie.  
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11. Czas trwania członkostwa ustala się na czas nieokreślony do momentu rezygnacji Uczestnika, 
jego zgonu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych lub usunięcia go z programu przez Zarząd Organizatora.  

12. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie oraz zażądać usunięcia swoich danych osobowych i 
zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora po uprzednim powiadomieniu Organizatora 
na adres biuro@indid.pl.  

13. W wyjątkowych przypadkach, możliwe jest także wykluczenie osoby przez Zarząd 
Organizatora, która w rażący sposób działa na szkodę Organizatora lub w jakikolwiek sposób 
narusza wartości podobne do tych, które wyznawane są przez Organizatora lub misję bądź 
działania wyrażone w statucie Organizatora. 

14. Jednemu Uczestnikowi mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.  
15. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu 

na inną osobę. 
 
 

III. Uprawnienia Uczestnika 
  

1. Wraz przyjęciem do Klubu, Uczestnik otrzymuje maila z linkiem aktywacyjnym do założenia 
sobie konta na stronie www.indid.pl, które  umożliwia realizację podpunktu 2 lit a.  

2. Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich elementów Klubu, w szczególności:  
a. Rozszerzonego dostępu do LUPY MEDIALNEJ, który umożliwi generowanie pełnych 

raportów z uzasadnieniami decyzji w zakresie dokonywanego monitoringu mediów, 
b. Dostępu do wybranych, ekskluzywnych treści, publikacji, video, raportów, 
c. Zaproszeń na wszystkie publiczne zjazdy i spotkania realizowane przez Organizatora, 
d. Zaproszeń na organizowane przez Organizatora seminaria dla Klubowiczów INDID. 

3. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie. 
4. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę, o której mowa w pkt II, ppkt 4, lit. e. 

 
IV. Informacja o danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) z siedzibą w 

Toruniu przy ul. Matejki 61/70. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o 
kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@indid.pl.  

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. 
3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających oraz Uczestników jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przystąpienia do Klubu i uczestnictwa w nim. 
4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (ART. 6 
ust.1 lit. F RODO).  

5. Dane osobowe Zgłaszających otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby 
wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą 
przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili 
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu 
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wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 

7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych 
praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego. 

9. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych. 
 
V. Zmiany regulaminu  

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2022.   
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach, m.in.:  
a. w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
b. w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy 

Uczestnika,  
c. w związku z rozszerzeniem oferty programu Klubu INDID  
d.  w związku z istotna zmiana profilu działalności Organizatora.  

3. Treść zmienionego Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: 
www.indid.pl/klub-indid/  

4. Każda zmiana obowiązywać będzie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia 
jej umieszczenia na wskazanej stronie internetowej.  

5. W razie, gdy którykolwiek Uczestnik nie zaakceptuje treści nowego/zmienionego Regulaminu, 

obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia 
Regulaminu. 
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