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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”  

nr POPC.03.02.00-00-0426/19 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 

 Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych 

pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

1. Realizatorem Projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, z siedzibą w Poznaniu (60-

591), przy ul. Hożej 1. 

2. Gminne Ośrodki Kultury (GOK) wspierane w ramach Projektu: Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 

15, 50-538 Wrocław; Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020. 

4. Okres realizacji Projektu: 01.01.2020-31.12.2021. 

5. Zasięg Projektu: Miasto Wrocław. 

6. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 610 (326K, 284M) osób spełniających kryteria Uczestnika 

Działania nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, o którym mowa w § 3.  

7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym 

Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 

8. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej www.firs.org.pl i/lub 

www.cybermistrz.pl oraz w biurze Projektu (ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław). 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

 Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 

1. Szkolenia dla pracowników GOK w zakresie podniesienia kompetencji w następujących obszarach: 

 Obszar: INFORMACJA, kompetencje: 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 1.2 Ocena 

informacji 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji;  

 Obszar: KOMUNIKACJA, kompetencje: 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 2.5 

Netykieta 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową; 

 Obszar: TWORZENIE TREŚCI, kompetencje: 3.1 Tworzenie treści 3.2 Integracja i przetwarzanie treści 

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 3.4 Programowanie;  

 Obszar: BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje: 4.1 Narzędzia służące ochronie 4.2 Ochrona danych 

osobowych;  
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 Obszar: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje: 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych 

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów 5.3 Innowacyjność i 

twórcze wykorzystywanie technologii 5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych. 

2. Szkolenia dla uczniów w wieku 10-18 lat z zakresu: 

 edukacja online; 

 korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie; 

 kompetencje medialne; 

 bezpieczne zachowania w sieci; 

 dostępność zasobów cyfrowych online; 

 projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych; 

 projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych; 

 programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania.  

 

§ 3 

 Uczestnicy Projektu 

Grupa docelowa zgodna z grupą dla Działania 3.2 PO PC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 

– cała grupa: mieszka, uczy się lub pracuje na obszarze NUTS-3 Miasta Wrocławia. 10 (8K, 2M) pracowników z 2 

gminnych instytucji kultury deklarujących chęć udziału w Projekcie; 600 (318K, 282M) uczniów w wieku 10-18 lat 

chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe. 

 

§ 4 

 Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych 

(formularz oraz deklaracja przystąpienia do Projektu, umowa z Uczestnikiem Projektu, informacja o RODO 

– zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku i zaświadczenie o 

niepełnosprawności, jeśli dotyczy danej osoby, a ponadto w przypadku pracowników GOK – opinia o 

potrzebie wsparcia dyrektora GOK i upoważnienie do dalszego przetwarzania danych osobowych). 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.firs.org.pl oraz w biurze Projektu (ul. Ruska 61/34, 

50-079 Wrocław). 

b) potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika dla Działania 3.2 PO PC „Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, wymienionych w § 3.  

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Koordynatora Projektu.  

 

§ 5 

 Zasady kwalifikacji Uczestników i procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do utworzenia grup zgodnie z wytycznymi krajowymi i UE, z 

uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. Oparta jest na działaniach 

ułatwiających grupom narażonym na dyskryminację uzyskanie pełnej informacji nt. Projektu, dostępu do 

materiałów i spotkań oraz na zachowaniu dostępności dla osób niepełnosprawnych i kobiet.  

2. Kwalifikacja Uczestników: 

1) Uczniowie w wieku 10-18 lat:  

a) Kwalifikacja dokonywana jest przez Koordynatora Projektu i Prezesa Fundacji Inicjowania 

Rozwoju Społecznego (Komisja Rekrutacyjna).  

b) Koordynator Projektu dokonuje kwalifikacji Uczestników, biorąc pod uwagę:  

i. spełnienie kryteriów zawartych § 3, 

ii. kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 4,  

iii. zaświadczenie o niepełnosprawności, jeśli dotyczy danej osoby, 

iv. kolejność wpływu zgłoszeń, 
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v. osoby wskazane w pkt. d) poniżej. 

c) W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej przesłanki i ubogie, osoby 

niepełnosprawne oraz uczniowie z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – za 

ww. każdy kandydat otrzyma +10 punktów. 
d) W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne (§ 3) i merytoryczne     

(§ 4) przewyższy liczbę 600 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.  

e) Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia).  

f) Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje 

Koordynator Projektu. 

2) Pracownicy GOK: 

a) Kwalifikacja dokonywana jest przez Koordynatora Projektu i Prezesa Fundacji Inicjowania 

Rozwoju Społecznego (Komisja Rekrutacyjna).  

b) Koordynator Projektu dokonuje kwalifikacji Uczestników, biorąc pod uwagę:  

i. spełnienie kryteriów zawartych § 3, 

ii. kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 4,  

iii. zaświadczenie o niepełnosprawności, jeśli dotyczy danej osoby. 

c) Warunkiem dostępowym do udziału w Projekcie dla pracowników gminnych 

samorządowych instytucji kultury jest posiadanie kompetencji podstawowych (A) 

określonych w katalogu stanowiącym załącznik nr 1 do Standardu wymagań kompetencji 

cyfrowych (Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020). 

 

§ 6 

 Organizacja szkoleń 

1. Szkolenia będą realizowane w od poniedziałku do piątku oraz w formie spotkań weekendowych (sobota – 

niedziela) w wyznaczonych godzinach i/lub godzinach ustalonych z Uczestnikami Projektu w siedzibach 

GOK i/lub online i/lub innych w placówkach wskazanych przez Organizatora Projektu. 

2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie  

oraz deklarację nadrobienia we własnym zakresie opuszczonych godzin szkoleniowych. 

3. Uczestnicy kursów otrzymują materiały szkoleniowe w postaci materiałów dydaktycznych udostępnionych 

m.in. na platformie e-learningowej. 

4. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min. 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest 

niezbędne do przystąpienia na koniec szkolenia do zadania i/lub projektu – w przypadku uczniów w wieku 

10-18 lat, a w przypadku pracowników GOK – do badania w formie ankiety i testu poziomu kompetencji 

(określonych w załączniku nr 1 do Standardu wymagań kompetencji cyfrowych). Zajęcia opuszczone 

muszą zostać usprawiedliwione.  

5. Absencja wyższa niż 20% wiąże się z możliwością niedopuszczenia Uczestnika na koniec szkolenia do 

przystąpienia do zadania i/lub projektu – w przypadku uczniów w wieku 10-18 lat, a w przypadku 

pracowników GOK – do badania w formie ankiety i testu poziomu kompetencji, a tym samym do 

nieuzyskania dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje. 

6. W przypadku oceny końcowej Uczestnika – ucznia w wieku 10-18 lat – podstawą do jej wystawienia będzie 

ocena wykonania przez niego np. zadania i/lub projektu (wymagane jest min. 75% punktów w zadaniu i/lub 

projekcie przygotowanym na zakończenie realizacji szkoleń). 
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§ 7 

 Zasady monitoringu Uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności i/lub historii logowań na 

zajęcia online i/lub potwierdzenia obecności przez trenera. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania testów monitorujących: 

a) badających wyjściowy poziom kompetencji cyfrowych, 

b) badających poziom kompetencji cyfrowych na zakończenie szkolenia. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przystąpienia do zadania i/lub projektu – w przypadku uczniów w wieku 10-

18 lat, a w przypadku pracowników GOK – do badania w formie ankiety i testu poziomu kompetencji na 

zakończenie realizacji szkoleń. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach w dokumentach 

rekrutacyjnych.  

5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4, będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z 

obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.  

 

§ 8 

 Obowiązki Uczestników 

1. Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów. 

2. Każdorazowe przystąpienie do testów monitorujących posiadane i/lub nabyte w toku szkoleń kompetencje. 

3. Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7.  

 

§ 9 

 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w biurze Projektu (ul. Ruska 61/34, 50-079 

Wrocław).  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać  

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w 

momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w 

szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika, trenera lub pracownika 

biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.  

4. Za czas nieobecności uważa się również czas, w którym mimo stawienia się Uczestnika na szkolenie, nie 

może uczestniczyć on w zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

§ 10 

 Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Fundacji Inicjowania 

Rozwoju Społecznego w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej www.firs.org.pl i/lub 

www.cybermistrz.pl. 
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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Nazwa projektodawcy: 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

Tytuł i numer projektu: 

„CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, POPC.03.02.00-00-0426/19 

Deklaruję chęć uczestnictwa w szkoleniu  (zaznaczyć „X”) 

Obszar: INFORMACJA, kompetencje: 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 

1.2 Ocena informacji 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 
 

Obszar: KOMUNIKACJA, kompetencje: 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi 

cyfrowych i aplikacji 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami 2.4 Współpraca z 

wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 2.5 Netykieta 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową 
 

Obszar: TWORZENIE TREŚCI, kompetencje: 3.1 Tworzenie treści 3.2 Integracja i 

przetwarzanie treści 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 3.4 Programowanie 
 

Obszar: BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje: 4.1 Narzędzia służące ochronie 4.2 Ochrona 

danych osobowych 
 

Obszar: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje: 5.1 Rozwiązywanie problemów 

technicznych 5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania 

problemów 5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii 5.4 Rozpoznawanie 

braków w zakresie kompetencji cyfrowych 

 

 

Dane  uczestnika 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Płeć 
 

PESEL 
           

 zaznaczyć „X” w przypadku braku numeru PESEL 

Wiek w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

Wykształcenie 
(należy zaznaczyć X właściwy 
poziom ISCED) 

ISCED 5-8 Wyższe   

ISCED 4 Policealne   

ISCED 3 Ponadgimnazjalne / Ponadpodstawowe  
(liceum, technikum, szkoła zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   
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ISCED 1 Podstawowe   

ISCED 0 Brak   

  
 

 

Dane kontaktowe uczestnika 
Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy 
(OBOWIĄZKOWY) 

 

Adres e-mail 
(OBOWIĄZKOWY) 

 

 
 
 

 
Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

 

 
Osobą pracująca (niezależnie od rodzaju umowy) 

Tak  Nie  

osoba pracująca w administracji rządowej  

osoba pracująca w administracji samorządowej  

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

os. pracująca w mikro/małym lub średnim przedsiębiorstwie  

osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

osoba prowadząca działalność na własny rachunek  

inne  

Zatrudniony w: 
(Należy podać nazwę 
przedsiębiorstwa/instytucji, w 
której uczestnik jest 
zatrudniony.) 

 

Wykonywany zawód (zaznaczyć „X”) : 

Nauczyciel kształcenia zawodowego  

Nauczyciel kształcenia ogólnego  

Nauczyciel wychowania przedszkolnego  

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

Pracownik instytucji rynku pracy  

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

Rolnik  

Kluczowy pracownik instytucji pomocy  
i integracji społecznej 
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Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

Instruktor praktycznej nauki zawodu  

Inny  

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest 

kierowany do danej grupy docelowej) 

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie 
z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - 
każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co 
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla 
imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do 
zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Tak  Nie  

Osoba z niepełnosprawnościami 
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:  
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,  
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,  
- orzeczenie o niezdolności do pracy,  
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,  
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
głębokim,  
- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),  
- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie 
zdrowia lub opinia.  

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do 
mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach 
formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0. 
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

 

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po 

stronie Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu (60-591), ul. Hoża 1, obowiązkiem 

zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, Fundacja Inicjowania 
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Rozwoju Społecznego będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych. 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „CyberMistrz – rozwój kompetencji 

cyfrowych pracowników GOKów”, którego treść jest mi znana.  

 

 

 

 

___________________   _____________________________________ 

Data      Podpis 



 
 

Deklaracja przystąpienia do Projektu  
CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów 

nr POPC.03.02.00-00-0426/19 
Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-20201 

 

Ja, ……………………………………………………. (imię i nazwisko), niżej podpisana/y, pracując w 
……………………………………….……………………………………….2 z siedzibą w 
……………………………………………………..….3, deklaruję gotowość przystąpienia do Projektu 
CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów w ramach Działania 3.2 
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020. 

Szczegółowe warunki realizacji Projektu przedstawione są w Regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie.   

 

 

….………………………………………………..   ………..………………………………………………. 

          (miejscowość, data)                         (podpis osoby reprezentującej 
                                                                            gminną samorządową instytucję kultury ) 

                                                           
1Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia 
warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przekazane dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 
Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w 
realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole 
i audyt w ramach POPC. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Przekazane dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. Z Inspektorem Ochrony Danych 
można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. Osoba, której przekazane dane 
dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
2 Pełna nazwa gminnej samorządowej instytucji kultury. 
3 Pełny adres gminnej samorządowej instytucji kultury. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Zawarta we Wrocławiu w dniu ……………………… pomiędzy: 

 

Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego reprezentowaną przez Roberta Śliwińskiego – Prezesa Zarządu, 

mieszczącą się w Poznaniu (60-591) przy ul. Hożej 1,  NIP 7792348879, REGON 301012830, realizującą we 

Wrocławiu projekt pt.: „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-

0426/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, zwaną w 

dalszej części umowy ,,Projektodawcą” 

 

a 

……………………………..……………………………………………………….. 

 

zamieszkałą/ym ……….……………………...……………………………………, 

 

legitymującą/ym się dowodem osobistym nr……………………………………. 

 

PESEL: …………………………………,  

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu” 

 

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji 

cyfrowych pracowników GOKów” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej nr 3: „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa”. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

§ 2 

1. Projektodawca realizuje projekt „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021. 

2. W ramach projektu Projektodawca zapewnia wsparcie merytoryczne z zakresu podnoszenia kompetencji 

cyfrowych w ramach następującej ścieżki, a Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przystąpienia do każdego 

etapu zaplanowanego wsparcia: 

a) uczestnictwo w szkoleniach z 5 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych (min. 2-3, maks. 5), zgodnie z 

diagnozą potrzeb (test wstępny). Na każdy z 5 obszarów przypada 40h, w tym ok. 35h szkolenia oraz 5h 

pracy wraz z trenerem w ramach danego obszaru tematycznego w trakcie prowadzenia zajęć 

praktycznych (średnio na każdego pracownika objętego wsparciem przypadnie łącznie 105h szkoleń 

indywidualnych); 

b) prowadzenie części szkoleń grupowych dla uczniów (maks. do 4 tygodni od dnia zakończenia 35h 

szkolenia w ramach danego zakresu przedstawionego w pkt. b) w minimalnym wymiarze 10h pod opieką 

mentora/trenera. 

3. Wsparcie merytoryczne z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych Uczestników Projektu, którzy ukończyli 

pełny kurs nauczania przez cały okres realizacji Projektu, polegać będzie na: 

a) zapewnieniu mentoringu – doradztwa zorientowanego na odkrywanie i rozwijanie potencjału Uczestnika 
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Projektu (średnio po 30h wsparcia na Uczestnika w okresie pierwszych 6 miesięcy od zakończenia szkoleń 

indywidualnych); 

b) bezpłatnej aktualizacji materiałów dydaktycznych i wsparciu w ramach platformy wymiany doświadczeń 

przez cały okres realizacji Projektu. 
 

§ 3 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone. 

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach oraz do potwierdzenia swojej 

obecności na liście obecności, wymagane min. 80% obecności, 

b) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, 

c) pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

wystąpienia określonych okoliczności oraz pisemnej deklaracji nadrobienia we własnym zakresie 

opuszczonych godzin szkoleniowych, 

d) wypełniania testów monitorujących prowadzonych w ramach Projektu oraz przystąpienia na koniec kursu 

do badania w formie ankiety i testu poziomu kompetencji, 

e) pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone są w 

Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj. 31.12.2021. 

2. Uczestnik Projektu uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy na warunkach określonych w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach i następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Projektodawcę. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej w przypadku 

naruszenia ww. Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

4. Każdy Uczestnik zobligowany jest do uczestniczenia w min. 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne 

do przystąpienia na koniec kursu do badania w formie ankiety i testu poziomu kompetencji. Zajęcia opuszczone 

muszą zostać usprawiedliwione. Absencja wyższa niż 20% wiąże się z możliwością niedopuszczenia Uczestnika 

do ankiety i testu na koniec kursu. 

 

§6 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jest prawo 

polskie. 

3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest po stronie sądów 

polskich. 

4. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej 

zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną 

na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy 

wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 
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§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                              ………………………………………. 

Uczestnik/czka Projektu                                                                 Projektodawca 

 



 
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO  

ORAZ PERSONELU PROJEKTU BENEFICJENTA 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych 
pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19, oświadczam, że zostałem poinformowany, 
że: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 
mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 
zm.), 

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.), 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 



 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „CyberMistrz – 

rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach POPC. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacja 
Inicjowania Rozwoju Społecznego, z siedzibą w Poznaniu (60-591), przy ulicy Hożej 1 (nazwa 
i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu, tj. ………………………………………………………………………......................................... 
(nazwa i adres ww. podmiotów). Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty elektronicznej beneficjenta: firs@firs.org.pl. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU / 

PERSONELU PROJEKTU 

 

 

mailto:iod@miir.gov.pl


 
…………………………………………….  

(miejscowość, data)  

…………………………………………………………………………..…  
(uczestnik) 
 
………………………………………………………………..…………… 
(PESEL uczestnika)  
 
………………………………………………………………….……..….  
 
 
…………………………………………………….……………………...  
(adres miejsca zamieszkania)  
 
…………………………………………………………………………...  
(telefon) 

 
 

OŚWIADCZENIE I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
W RAMACH PROJEKTU:  

 „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” 

nr projektu POPC.03.02.00-00-0426/19 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych, zbieranych do zbiorów: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Pośredniczącej 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” 

oraz „Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych” zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str.1), dalej zwane RODO oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. 

U. Nr 100, poz. 1024). Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie wglądu do 

swoich danych oraz ich poprawiania.  

 
……………………………………………….. 
Czytelny podpis uczestnika 

 
 



 
 

…………………………………………….  
(miejscowość, data)  
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU W RAMACH PROJEKTU 

„CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” 

nr projektu POPC.03.02.00-00-0426/19 

 

W związku z przystąpieniem moim/ mojego/mojej syna/córki* do projektu pn.: „CyberMistrz – 

rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr projektu POPC.03.02.00-00-0426/19, 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku/ 

wizerunku mojego syna/mojej córki*: 

…………………………………………………………………..…………………………………….. (imię i nazwisko)                                                            

w formie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych na potrzeby projektu „CyberMistrz – rozwój 

kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas jego realizacji, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach 

eksploatacji.  

Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania i przetwarzania 

mojego wizerunku/ wizerunku mojego syna/mojej córki* w wyżej wymienionych formach i na wyżej 

opisanych polach eksploatacji Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Hoża 1, 60-591, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). 

 

 

 

      ………………………………..                                       ………………………………………..…………… 

           miejscowość, data                                             czytelny podpis Uczestnika/Rodzica/Opiekuna Prawnego 



 

 

 
 

UPOWAŻNIENIE Nr ……… 
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

Z dniem …..…r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), 
upoważniam Pana/nią*………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie Umowy 
nr POPC.03.02.00-00-0426 z dnia 28.01.2020 r. w ramach zbioru Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wydawania 
upoważnienia) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z przepisami powszechnie obowiązującymi 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także z wymaganiami bezpieczeństwa wskazanymi 
przez Beneficjenta – Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, jakie muszę zapewnić 
przy przetwarzaniu danych osobowych. 
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am* się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie realizacji 
umowy jak też po jej ustaniu lub odwołaniu upoważnienia. 
Upoważnienie obowiązuje od dnia jego wystawienia. 
 
Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przez Pana/Panią* świadczenia pracy dla 
……………………………………………………………………lub z chwilą jego odwołania. 

 

…………………………………………… 
(czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 
Upoważnienie otrzymałem/am 

………………………………. 

miejscowość, data, podpis 

* niepotrzebne skreślić  



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

OPINIA DYREKTORA 

 „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” 

nr projektu POPC.03.02.00-00-0426/19 

OPINIA O 
POTRZEBIE 
WSPARCIA 
DYREKTORA 
DANEJ 
PLACÓWKI 

Nazwisko i imię:   

 

 

 

 

 

 

 

Podpis:  Data: 

 


