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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

 

§1  

Informacje o projekcie 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: 

„Młodzieżowa Akademia Rozwoju”, realizowanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę 

Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Projekt współfinansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. 

3. Biuro Projektu mieści się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. 

Karola Goduli w Chorzowie, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, biuro nr 213. 

 

§2 

Objaśnienie pojęć 

 

1. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą  

w Warszawie (kod pocztowy: 00-695), przy ul. Nowogrodzka 47a, 

2. Projekt – Projekt pn.: „Młodzieżowa Akademia Rozwoju”, 

3. Projektodawca/Beneficjent – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. 

Karola Goduli w Chorzowie, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, 

4. Uczestnik (UP) - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie uczniowie/uczennice ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych/ 

ponadgimnazjalnych województwa śląskiego,  

5. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. 

 

§ 3 

Cel projektu 

 

Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty GWSP w Chorzowie w zakresie 
realizacji trzeciej misji zwiększającej aktywność na rzecz lokalnej społeczności 

poprzez: 
- realizację wspólnie z organizacją pozarządową i we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego programów kształcenia przyczyniających się do rozwoju 
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kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki  
i społeczeństwa, 

- osiągnięcie wysokiego poziomu efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych (W,U,KS) 1000 uczniów i uczennic (550K i 450M) szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego. 

 

§4 

Formy wsparcia 

 

1. W ramach Projektu przewidziano realizację następujących działań: 

 

a) Kursy edukacyjne: 

1. Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna z elementami Personal 

Branding 

2. Zachowania w sytuacjach trudnych: radzenie sobie ze stresem, konstruktywna 

krytyka i asertywność 

3. Zachowania w biznesie - negocjacje i etykieta biznesu 

4. Rynek pracy dla początkujących 

5. Kreowanie unikatowych pomysłów biznesowych (w tym autodiagnoza i analiza 

potencjału kreatywnego i przedsiębiorczego) 

6. Analizy rynkowe dla działalności gospodarczej (produkt, klient, konkurencja, 

promocja i marketing) 

7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i podstawy analizy finansowej 

8. Narzędzia budowania stron internetowych i tworzenia blogów 

9. Arkusz kalkulacyjny w analizie dużych zbiorów 

10. Projektowanie gier 

 

b) Zagraj o siebie - kurs tworzenia gier rozwojowych 

 

c) Wsparcie aktywności społeczno – zawodowej 

W ramach działania przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty praktyczne 

(indywidualne lub grupowe) o charakterze: 

- społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: 

umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz usługi 

wspierające animacje lokalną np. zajęcia arteterapeutyczne - rękodzieło, 

majsterkowanie; zajęcia z etyki i kultury; działań wolontariackich; integracji 

europejskiej; 

- zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia mentora/ coacha, wsparcie 
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indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, kursy i 

szkolenia podnoszące kompetencje kluczowe np. przywództwo w grupie, branże z 

przyszłością, czynniki sukcesu na rynku pracy, delegowanie uprawnień podział pracy 

w zespole, sprzedaż, ekspansja, obsługa narzędzi cyfrowych, programów graficznych 

np. Corel Draw, GIMP, IrfanView; wynikające z potrzeb uczestników, których celem 

jest promowanie postaw i inicjatyw prowadzonych do i dla młodzieży szkolnej, które 

opisują różne aktywności społeczno-zawodowe. 

 

§5  

Zasady rekrutacji 

 

1. Grupą docelową projektu jest 1000 uczniów/uczennic szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) (liceów ogólnokształcących, 

techników, szkół branżowych) powyżej 13 r. ż. z woj. śląskiego, w tym 2% 

osób z niepełnosprawnościami, nie posiadający matury, a jednocześnie 

wykazujący chęć rozwijania swojej wiedzy i poszerzania horyzontów, w tym 

chęć udziału w nieformalnych formach nauki, bez względu na wyznawaną 

religię, zamożność, czy miejsce zamieszkania. 

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie jest zobowiązana do:  

a) wypełnienia i złożenia kompletu dokumentów w formie papierowej  

w Biurze Projektu lub wypełnienia dokumentów w formie elektronicznej za 

pośrednictwem strony: https://kursy-mar.gwsp.edu.pl/ i potwierdzenia 

rejestracji za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na podany adres  

e-mail uczestnika. 

3. Złożone lub przesłane dokumenty będą na bieżąco weryfikowane,  

a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej 

konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym przez cały okres realizowania 

projektu. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równych 

szans, zapewniony będzie równy dostęp obu płci oraz osób  

z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do projektu, 

według poniższych kryteriów i wag: 

 

a) podstawowe: 

 wiek 13-22r.ż.; waga: 1 

https://kursy-mar.gwsp.edu.pl/
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 brak matury i rodzaj szkoły podstawowej i ponadpodstawowej/ 

ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoła branżowa), do której 

uczęszcza; waga: 1 

 chęć rozwoju; waga: 1 

 

b) premiujące: 

 płeć: waga: 2 dla kobiet, waga: 1 dla mężczyzn 

 miejsce zamieszkania: waga: 2 dla obszarów wiejskich, miejsko-

wiejskich, waga: 1 dla miejskich 

 osoby z niepełnosprawnościami waga: 2 (oświadczenie/zaświadczenie). 

 

6. Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli  

w Chorzowie. Jej skład jest trzyosobowy (Przewodniczący i dwóch członków). 

7. Dla celów ochrony danych osobowych wykorzystywane są zapisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. ws. ochrony osób fizycznych. 

8. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje ilość uzbieranych punktów. 

9.  Z uwagi na charakter Projektu Beneficjent będzie sporządzał listy rankingowe 

z rekrutacji zawierające listę osób zakwalifikowanych do Projektu na bieżąco. 

10.  Lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu będzie dostępna w Biurze 

projektu. 

11.  W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż zaplanowana, zostanie 

utworzona lista rezerwowa lub o ile warunki techniczne pozwolą zostanie 

dopuszczona większa liczba uczestników w trakcie realizacji wybranego 

zadania. 

12.  W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach 

zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę 

wzięcia udziału w Projekcie.  

13.  Osoby biorące udział w Projekcie zostaną ubezpieczeni na okres uczestnictwa 

w projekcie ubezpieczeniem NNW. 

 

§6 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa  

w programie przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego 
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każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności (dotyczy zajęć 

stacjonarnych), a w przypadku zajęć prowadzonych na odległość  

potwierdzania obecności zgodnie z przyjętą przez Beneficjenta procedurą 

prowadzenia zajęć zdalnych. 

2. W przypadku zajęć prowadzonych na odległość Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym zakresie, sprzętu 

pozwalającego na jego aktywny udział w zajęciach. Sprzęt powinien spełniać 

następujące wymagania: 

- zalecane: 2-rdzeniowy procesor 2Ghz lub szybszy (Intel i3/i5/i7 lub 
odpowiednik AMD) + 4GB RAM 

- minimalne: 1-rdzeniowy procesor 1Ghz lub szybszy 
- posiadać głośniki (+kamera internetowa i mikrofon, w przypadku aktywnego 

uczestnictwa) 
- system Windows 7 lub nowszy, macOS 10.9 lub nowszy, wspierane systemy 
Linux 

- zalecane parametry łącza: 1Mbit pobieranie / 800kbit wysyłanie, przy 
przesyłaniu tylko głosu i współdzieleniu ekranu – mniej. 

3. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach z danego typu nie może 

przekroczyć 25% ogółu godzin szkoleniowych. W przypadku większej liczby 

nieobecności Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników 

Projektu. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób 

zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rankingowej lub listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi  

w Regulaminie rekrutacji. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez 

Beneficjenta w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na 

stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będącym Instytucją 

Pośredniczącą, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu  

w każdym czasie z zachowaniem 14 dni kalendarzowych jako terminu 

informacyjnego o zmianach. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza przystąpienia do projektu 

2. Wzór oświadczenia uczestnika projektu/rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 1 Wzór formularza przystąpienia do projektu 
 

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU „MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ROZWOJU” REALIZOWANEGO PRZEZ  

GÓRNOŚLĄSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA GODULI W CHORZOWIE 

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu! 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI:  

1. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

KRAJ  

IMIĘ  

NAZWISKO  

PESEL 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __         BRAK PESEL  

PŁEĆ □ KOBIETA      □ MĘŻCZYZNA 

WIEK  

WYKSZTAŁCENIE □ niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

□ podstawowe (ISCED 1) 

□ gimnazjalne (ISCED 2) 

□ ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

□ policealne (ISCED 4)  

□ wyższe (ISCED 5-8) 

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu: 

□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

□ osoba bierna zawodowo, w tym ucząca się 

□ osoba pracująca 

Planowana data zakończenia 
edukacji w placówce edukacyjnej, 
w której skorzystano ze wsparcia  
 

(dzień-miesiąc-rok):  
 
……..…..-………..……-…………………………… 

Osoba należąca do mniejszości □ TAK       □ NIE      □ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
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narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań: 

□ TAK       □ NIE       

Niepełnosprawność: □ TAK       □ NIE      □ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej): 

□ TAK       □ NIE      □ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

2. DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  

NR BUDYNKU  

NR LOKALU  

KOD POCZTOWY  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

3. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Oświadczam, iż zostałam (zostałem) poinformowana (poinformowany), iż projekt „Młodzieżowa 

Akademia Rozwoju” realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

osi priorytetowej III „Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Oświadczam, iż podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 

jestem (niepotrzebne skreślić): 

a. rodzicem ucznia ubiegającego się o udział w Projekcie, posiadającym prawa rodzicielskie względem niego, 

b. opiekunem prawnym ucznia ubiegającego się o udział w Projekcie, 

c. uczniem, który ukończył 13 rok życia i ubiega się o udział w Projekcie. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
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realizacji projektu „Młodzieżowa Akademia Rozwoju”. 

4. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Rozwoju”  

z art.8 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych mojego dziecka 

(zdjęć i filmów zawierających wizerunek mój/mojego dziecka wykonanych podczas zajęć prowadzonych  

w ramach projektu). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji o działaniach realizowanych przez Administratora oraz  

w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach 

elektronicznych. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższą zgodą nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszej zgodny udzielam nieodpłatnie. 

4. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Beneficjentem, jak i personelem Projektu oraz do stosowania się do 

określonych w ramach Projektu wytycznych. 

2. Zobowiązuję się do potwierdzania liczby godzin otrzymanego wsparcia podpisem złożonym na 

odpowiednich, przedstawianych przez Beneficjenta, jak i personel Projektu dokumentach. 

3. Zobowiązuję się do poinformowania Beneficjenta, jak i personelu Projektu o wszelkich sytuacjach 

uniemożliwiających i/lub utrudniających udział w Projekcie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 

wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej i/lub utrudniającej udział. 

4. Zobowiązuję się do wypełnienia kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej przedstawianej przez Beneficjenta, 

jak również poddania się monitoringowi i kontroli oraz ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w ramach Projektu. 

5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym. 

 

Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że 

zostałam/em* pouczona/y* o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



                                     
 

Projekt „Młodzieżowa Akademia Rozwoju” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020,  Oś Priorytetowa III  „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działanie nr 3.1 „Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym” 
 

10 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia uczestnika projektu/rodzica/opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Młodzieżowa Akademia Rozwoju przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich 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 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,  
z późn. zm.), 

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) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 
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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.), 

d) 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 Młodzieżowa 
Akademia Rozwoju, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej  
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, 
beneficjentowi realizującemu projekt  - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. 
Karola Goduli, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy (nazwa i adres ww. podmiotów). 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt  
w ramach PO WER. 

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

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak 
imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data 
zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu 
ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą 
być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 
WER) na podstawie1: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

                                                
1
 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 

została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.  
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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, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

3) 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.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.  
z  2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, 
beneficjentowi realizującemu projekt  - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. 
Karola Goduli, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy (nazwa i adres ww. podmiotów). 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt 
w ramach PO WER. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@gwsp.edu.pl. 

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

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

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU/RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

 

 


