REGULAMIN REKRUTACJI DLA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI i UCZNIÓW ORAZ WARUNKI
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PROGRAM PILOTAŻOWY
„UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”
Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.
pn. Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie
Program Pilotażowy „Uniwersytet Odpowiedzialny”, realizowanym przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego (dalej Projekt).
2. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej (dalej jako Fundacja GAP) z siedzibą w Krakowie, 31-519 Kraków, ul. Ks. I. J.
Skorupki 22, KRS 0000232184, NIP 676-22-93-050, REGON 120037591.
3. Fundacja GAP realizuje Projekt przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie (dalej jako UEK) z siedzibą w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27,
NIP: 675-000-63-46, REGON: 000001519. Zasady Współpracy Fundacji GAP i UEK
określa porozumienie o współpracy zawarte w dn. 27.09.2021 r.
4. Biuro projektu znajduje się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków.
5. Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz inspirowanie
współdziałania szkół, organizacji pożytku publicznego i uczelni na rzecz stwarzania
odpowiednich warunków rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów i studentów.
6. Adresatami projektu są szkoły podstawowe/średnie z Małopolski, uczniowie,
studenci, nauczyciele, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz mieszkańcy
Małopolski.
7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
8. Niniejszy regulamin dotyczy rekrutacji szkół, nauczycieli i uczniów, zwanych dalej
Uczestnikami Projektu.
9. Projekt realizowany jest w okresie od 21.10.2021 r. do 20.12.2021 r.

§ 2. Rekrutacja
1. Rekrutacja odbywać się będzie wśród szkół podstawowych i średnich w Małopolsce
oraz uczniów i nauczycieli tych placówek.
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2. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 25.10.2021 do 19.11.2021 r.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie według kolejności zgłoszeń
na podstawie pisemnej/elektronicznej deklaracji uczestnictwa szkoły oraz
rodziców/opiekunów prawnych, którą stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego
Regulaminu.
4. W przypadku dużej liczby chętnych, o pierwszeństwie decydować będzie kolejność
zgłoszeń, powstanie również lista rezerwowa, przy czym - w przypadku szkół –
decydującym kryterium będzie rodzaj gminy reprezentowanej przez daną szkołę, tak
aby zebrać reprezentację różnego typu szkół i gmin.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie polega na złożeniu kompletu, prawidłowo
uzupełnionych dokumentów:
a. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO SZKOŁY ORAZ NAUCZYCIELI –
uzupełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, przy czym szkoła może zgłosić do udziału w projekcie od 1 do 4
nauczycieli,
b. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZNIA – uzupełnionego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a dot. szkół i nauczycieli należy wypełnić
czytelnie, drukowanymi literami, bądź pismem maszynowym i własnoręcznie
podpisać.
7.

Dokumenty o których mowa w pkt 5 lit. b dot. uczniów wypełnia rodzic lub opiekun
prawny Uczestnika Projektu poprzez formularz rejestracyjny online dostępny pod
linkiem: https://forms.gle/Hdr1VYZ4UMsFMauJ8

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a należy dostarczyć do siedziby Realizatora
Projektu osobiście/pocztą na adres: ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków lub
skanem na adres: biuro@fundacjagap.pl, w terminie o którym mowa § 2 pkt. 2
niniejszego Regulaminu.
9. Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie będą weryfikowane z listami uczniów szkoły
wskazanej w zgłoszeniu, udostępnianymi przez Dyrekcję tej szkoły
10. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z polityką równych szans.
10. W procesie rekrutacji powstanie lista rezerwowa. Uczestnicy z listy rezerwowej będą
kolejno włączani na listę uczestników Projektu w przypadku zwolnienia się miejsca.

§ 3. Organizacja zajęć dla Uczniów
1. W Projekcie w części dedykowanej dla uczniów będzie uczestniczyło co najmniej 100
uczniów, z co najmniej 3 szkół z Województwa Małopolskiego.
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2. Zrekrutowani Uczestnicy Projektu - Uczniowie (pięć grup po ok. 20 osób) otrzymają
wsparcie w formie warsztatów w wymiarze 9 godz. lekcyjnych.
3. W ramach Projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczne, prowadzone w formie
wykładów i warsztatów.
4. Program merytoryczny zajęć będzie uporządkowany w 6 modułach tematycznych:
a. Zajęcia nr 1 (3 godz. lekcyjne):
●
●

Podstawy biznesu startupowego
Zarządzanie przedsięwzięciem (jak współpracować, jak tworzyć zespoły, jak
realizować projekty i zadania)
b. Zajęcia nr 2 (3 godz. lekcyjne):
● Technologie przyszłości
● Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro. Świat się zmienia
c. Zajęcia nr 3 (3 godz. lekcyjne):
● Cyfrowy marketing i sprzedaż
● Widoczność i bezpieczeństwo w Internecie dziś i jutro – tworzenie i
zabezpieczenie strony www, profilu w mediach społecznościowych.

5. Uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne, udostępniane online w wersji elektronicznej.
6. Zajęcia odbywać się będą w dni wskazane w harmonogramie, uzgodnionym w trybie
roboczym.
7. Harmonogram zajęć będzie ustalany indywidualnie z każdą grupą zajęciową.
8. W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z
późn. zm.), a także po ich odwołaniu, jeśli przemawiać będą za tym zasady
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej lub bezpieczeństwa
epidemicznego Uczestników projektu lub innych osób zaangażowanych w realizację
Projektu, zajęcia dla Uczestników projektu mogą być prowadzone w całości lub
częściowo z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie zajęć na
odległość, z uwzględnieniem następujących zasad:
a. Wykłady do zajęć udostępniane będą uczestnikom w wersji zdalnej z
możliwością odtworzenia ich z udostępnionego wirtualnego repozytorium;
b. Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie lub zdalnie, na podstawie decyzji
władz oświatowych, kuratorium lub władz szkoły, warsztaty będą
prowadzone za pomocą oprogramowania umożliwiającego równoczesny
przekaz obrazu i dźwięku do Uczestników projektu. Wymogi w zakresie
sprzętu i oprogramowania do prowadzenia i uczestnictwa w warsztatach
prowadzonych zdalnie nie będą inne niż wymogi Ministerstwa Edukacji
Narodowej dla uczestnictwa uczniów w nauczaniu zdalnym prowadzonym
przez szkoły.
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§ 4. Organizacja zajęć dla Nauczycieli
1. W Projekcie w części dedykowanej dla nauczycieli będzie uczestniczyło co
najmniej 10 nauczycieli, z co najmniej 3 szkół z Województwa Małopolskiego.
2. Zrekrutowani Uczestnicy Projektu – Nauczyciele, otrzymają wsparcie w formie
warsztatów w wymiarze 12 godz. lekcyjnych.
3. Program merytoryczny zajęć będzie podzielny na dwa moduły tematyczne:
a. Szkolenie z zakresu fact-checkingu i bezpieczeństwa cyfrowego (6 godz.
lekcyjnych)
b. Szkolenie z zakresu design thinking i kreatywnych metod nauczania (6 godz.
lekcyjnych)
c. Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej na platformie zoom w
następujących terminach:
d. Szkolenie z zakresu fact-checkingu i bezpieczeństwa cyfrowego w dniu 20
listopada 2021,
e. Szkolenie z zakresu design thinking i kreatywnych metod nauczania w dniu 27
listopada 2021.
§ 5. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik Projektu, ma prawo do:
a. bezpłatnego udziału w zajęciach,
b. bezpłatnych materiałów dydaktycznych,
c. bezpłatnych, niezbędnych materiałów biurowych - w przypadku zajęć
stacjonarnych.
2. Każdy uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a. poddania się ewaluacji projektu,
b. respektowania poleceń prowadzącego zajęcia dydaktyczne,
c. zachowania norm kultury osobistej.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe uczestnika Projektu będą przetwarzane w zakresie danych zawartych
w dostarczonych dokumentach w celu realizacji Projektu, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.,
poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika
Projektu z klauzulą informacyjną, stanowią załącznik 1,2 do niniejszego Regulaminu.
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2. Fundacja GAP z siedzibą w Krakowie (31-519) przy ul. ks. I. J. Skorupki 22 przetwarza
dane osobowe uczestników Projektu na zlecenie Województwa Małopolskiego z
siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor
Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl
4. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione do kontroli działalności
realizatora Projektu lub podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania
wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Projektu oraz obowiązków
sprawozdawczych, pod warunkiem, że dysponuje zgodą uczestnika Projektu, a
dokumentacja zdjęciowa zostanie wykonana w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
6. Realizator Projektu zastrzega, że w przypadku, gdy zajęcia będą się odbywać w formie
online z użyciem oprogramowania umożliwiającego równoczesny przekaz obrazu i
dźwięku w czasie rzeczywistym (telekonferencja), Realizator Projektu będzie
przetwarzał wizerunek każdego Uczestnika Projektu i wizerunek ten może być
udostępniony pozostałym Uczestnikom Projektu biorącym udział w zajęciach.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma umowa o
dofinansowanie Projektu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Projekcie będą w pierwszej
kolejności rozpatrywane na drodze polubownej pomiędzy Fundacją GAP
reprezentowaną przez Koordynatora Projektu a Uczestnikiem Projektu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2021 r.
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Załączniki do Regulaminu:

Zał.1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY
do projektu pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”

1.

DANE SZKOŁY:

Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

2.

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ:

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

3. LISTA NAUCZYCIELI DELEGOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
1
2
3
4

4. DODATKOWE INFORMACJE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………….
(podpis Dyrektora szkoły)

……………………………………
(miejscowość i data)
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”
przyjmuję do wiadomości, iż godnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO:

1) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą w
Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; adres
e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko1 pochodzą z oferty złożonej przez Fundację Gospodarki i
Administracji Publicznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”,
4) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i
2
rozstrzygnięciem konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert , podpisanie
umowy z wybranymi w ramach konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola
3
realizacji zadania ),
5) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018
r.
w
sprawie
wzorów
ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
6) konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie,
7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w
uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO,
8) dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego,
9) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj.
organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom,
10) Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane,
11) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
12) dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie
z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu
województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………….………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

1

Należy podać kategorię danych osobowych, które zostały zawarte w ofercie

2

Dotyczy wszystkich Oferentów

3

Dotyczy Oferentów, których oferty zostały wybrane do dofinansowania i z którymi zostały zawarte umowy

4*

4*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA PROJEKTU pn. PROGRAM PILOTAŻOWY „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................., wyrażam zgodę
jako Uczestnik projektu na rozpowszechnianie przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej
wizerunku utrwalonego (jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowej) w związku z udziałem w projekcie pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET
ODPOWIEDZIALNY”, realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Dla
potrzeb Projektu publikowany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w
szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej Projektu, w materiałach promocyjnych i
informacyjnych.
Oświadczam, iż jestem świadomy, że podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu, które będą się
odbywać w formie online, wizerunek może być udostępniany w czasie rzeczywistym pozostałym
Uczestnikom projektu biorącym udział w zajęciach z użyciem oprogramowania umożliwiającego
równoczesny przekaz obrazu i dźwięku.

…..……………………………………………………………………….

……………………………………

(czytelny podpis Uczestnika projektu)

(miejscowość i data)
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Zał.2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA
do projektu pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Ja, niżej podpisany/a ..............................................................................................................................jako rodzic
/ opiekun prawny małoletniego ……………………………………………………………………………………………………………,
deklaruję zgodę na jej / jego uczestnictwo w cyklu zajęć Uniwersytet Odpowiedzialny, realizowanych przez
Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie w ramach Projektu Uniwersytet Odpowiedzialny. Zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie
oferowane w ramach projektu jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

…..……………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA PROJEKTU
– DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

Dane Ucznia:
1

Imię

2

Nazwisko

3

Nazwa szkoły i numer klasy

4

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą (stanem faktycznym i prawnym).

…..……………………………………………………………………….

……………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(miejscowość i data)
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Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”
przyjmuję do wiadomości, iż godnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO:

13) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą w
Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
14) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; adres
e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl,
15) Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, wiek 5 pochodzą z oferty złożonej przez Fundację Gospodarki
i Administracji Publicznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”,
16) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i
6
rozstrzygnięciem konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert , podpisanie
umowy z wybranymi w ramach konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola
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realizacji zadania ),
17) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018
r.
w
sprawie
wzorów
ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
18) konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie,
19) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w
uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO,
20) dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego,
21) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj.
organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom,
22) Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane,
23) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
24) dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie
z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu
województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………….………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

5

Należy podać kategorię danych osobowych, które zostały zawarte w ofercie

6

Dotyczy wszystkich Oferentów

7

Dotyczy Oferentów, których oferty zostały wybrane do dofinansowania i z którymi zostały zawarte umowy

8*

8*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA PROJEKTU pn. PROGRAM PILOTAŻOWY „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................., wyrażam zgodę
jako rodzic / opiekun prawny9 na rozpowszechnianie przez Fundację Gospodarki i Administracji
Publicznej wizerunku …………………………………………………………………………………………… (podać imię i
nazwisko Ucznia) utrwalonego (jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) w związku z udziałem w projekcie pn. Program Pilotażowy
„UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”, realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego. Dla potrzeb Projektu publikowany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej Projektu, w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.
Oświadczam, iż jestem świadomy, że podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu, które będą się
odbywać w formie online, wizerunek może być udostępniany w czasie rzeczywistym pozostałym
Uczestnikom projektu biorącym udział w zajęciach z użyciem oprogramowania umożliwiającego
równoczesny przekaz obrazu i dźwięku.

…..……………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

9

……………………………………
(miejscowość i data)

Niewłaściwe skreślić
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