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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” 

w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 

 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 Projekt „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” (nr projektu 

RPMP.10.02.01-12-0037/19) realizowany jest przez Gminę Niepołomice – Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła 

II (zwaną dalej Zespół Szkół) w partnerstwie z Centrum Rozwoju Edukacji Renata Mamroł  (zwane dalej CRE)  

w okresie: 01.07.2020 – 30.09.2023 r., na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dn. 21.01.2020 r. 

 Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół w Niepołomicach.  

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

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników nazywanych dalej „Uczestnikami Projektu” oraz zasady  

uczestnictwa w  projekcie  „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – 

ELEKTRONICZNEJ”  

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu. 

3. Projekt zakłada udział 120 osób kształcących się w zawodach technik informatyk i technik programista. 

4. W ramach projekt planuje się realizację następujących działań: 

 Doposażenie istniejącego Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w specjalistyczny 

sprzęt techniczny, 

 Realizację kursu CyberSecurity Ops – 16 uczestników projektu, 

 Realizację kursu CCNA 1-2 - 28 uczestników projektu 

 Realizację kursu CCNA 2-3 - 7 uczestników projektu 

 Realizację kursu CCNA 3 - 13 uczestników projektu 

  Realizację kursu IT Essentials – 24 uczestników projektu,  

 Realizację kursu Klienckie aplikacje w JavaScript – 16 uczestników projektu, 

 Realizację kursu Programowanie urządzeń mobilnych – 16 uczestników projektu, 

 Realizację kursu Tworzenie stron WWW w ASP dot.NET Core – 16 uczestników projektu, 

 Realizację kursu Robotyka i modelowanie – 16 uczestników projektu, 

 Realizację kursu prawa jazdy kat. B – 48 uczestników projektu, 

 Wizyty zawodoznawcze – 80 uczestników projektu, 

 Staże zawodowe – 45 uczestników projektu, 

 Pomoc stypendialną dla 30 uczestników projektu. 

 Doskonalenie nauczycieli 
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5. Uczestnik Projektu może korzystać z kilku form wsparcia po spełnieniu kryteriów rekrutacji określonych dla danego 

kursu, danej formy wsparcia. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa spełnia następujące kryterium 

podstawowe: jest uczniem II - V klasy Technikum Informatycznego lub Technikum Programistycznego w Zespole Szkół 

w Niepołomicach lub kształci się w zawodach Technik Informatyk/ Technik Programista 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 p.1 niniejszego regulaminu, jest 

złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

 Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

 Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

3. Dokumenty podpisane muszą być przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego/rodziców uczniów w 

przypadku osób niepełnoletnich. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na początku każdego semestru w latach szkolnych: 

 2020/ 2021 (2 edycje), 

 2021/ 2022 (2 edycje), 

 2022 / 2023 (2 edycje) 

2. Zgodnie z § 3 p. 2 jednym z warunków uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, które 

dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej http://lo-niepolomice.pl/. 

3. Złożone dokumenty rekrutacyjne  będą weryfikowane, a na ich podstawie opracowane zostaną listy rankingowe 

Uczestników. Organizator przewiduje tworzenie list rezerwowych. 

4. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika Projektu znajdującego się na liście podstawowej osoby znajdujące 

się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.  

5. Za moment przystąpienia do projektu przyjmuje się zakwalifikowanie Uczestnika do udziału  

w zajęciach w ramach projektu. 

 

§ 5 

Zasady kwalifikacji uczestników  

1. Złożone w terminie dokumenty rekrutacyjne podlegać będą ocenie pod względem spełnienia warunku zapisanego § 3 

p.1 niniejszego regulaminu. 

2. Dodatkowe kryteria kwalifikacji na zajęcia/kursy: 

a) KURS PRAWA JAZDY KAT. B:  

 Pełnoletność – ukończone 18 lat, 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 6 edycjach.  

 

b) KURS CYBERSECURITY OPS: 
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 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 2 edycjach. 

 

c) KURS CCNA: 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 6 edycjach. 

 

d) KURS IT ESSENTIALS 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 3 edycjach.  

 

e) KURS KLIENCKIE APLIKACJE W JAVASCRIPT 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 2 edycjach. 

 

f) KURS PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 2 edycjach 

 

g) KURS TWORZENIE STRON WWW W ASP DOT.NET CORE 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 2 edycjach.  
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h) KURS ROBOTYKA I MODELOWANIE: 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach kursu planuje się nabór w 2 edycjach.  

 

i)   WIZYTA ZWODOZNAWCZA: 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach projektu planuje się organizację ogółem 4 wizyt zawodoznawczych, 

 Każdy wyjazd przewidziany jest dla 20 osób. 

 

j)  STAŻ ZAWODOWY: 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie. Przy tej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią z wszystkich przedmiotów w roku 

poprzedzającym rekrutację. 

 W ramach projektu planuje się nabór w 3 edycjach. 

 

k) POMOC STYPENDIALNA: 

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do 

uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród 

osób które zgłosiły chęć udziału w kursie, 

 Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach, 

 Ocena z zachowania, 

 Frekwencja na zajęciach,  

 W ramach projektu planuje się wypłatę stypendium dla 10 os. (5 os. TI, 5 os. TP) w ramach każdej 

z 3 edycji. 

 

 

§ 6 

Prawa Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) korzystania z kilku form wsparcia, 

b) korzystania z bezpłatnych materiałów szkoleniowych, 

c) zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy,  

d) nieobecności na zajęciach w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych,  

e) W przypadku kursu prawa jazdy kat. B koszty badań lekarskich zostaną sfinansowane z projektu, 
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f) W przypadku wizyt zawodoznawczych uczestnik ma zapewnione: transport (w obydwie strony), zakwaterowanie, 

wyżywienie (śniadanie, obiad, obiadokolacja), bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługę przewodnika. 

g) W przypadku staży zawodowych uczestnikowi przysługuje:  

 Stypendium w wysokości 2300 zł brutto (za 150 h stażu), 

 Opieka podczas stażu, 

 Zwrot kosztów dojazdu na staż. 

h) W przypadku pomocy stypendialnej uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 680 zł brutto miesięcznie 

wypłacane w okresie roku szkolnego 2020/ 2021 – 10 miesięcy, 2021/ 2022 – 10 miesięcy, 2022/ 2023 – 10 miesięcy).  

 

 

§ 7 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

c) uczestniczenia w wybranych zajęciach/ kursach,  

d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie, 

e) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, 

f) punktualnego przychodzenia na zajęcia/ kursy, 

g) okazywania szacunku pracownikom projektu, prowadzącym zajęcia/kursy oraz innym uczestnikom szkolenia, 

h) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

i) dokonania opłaty w przypadku udziału w kursie: 

 prawa jazdy kat. B – 170 zł/ osoby, 

 CyberSecurity Ops – 50 zł/ osoby, 

 CCNA 1-2 – 100 zł/ osoby, 

 CCNA 2-3 – 100 zł/ osoby, 

 CCNA 3 – 100 zł/ osoby, 

 IT Essential – 50 zł/ osoby, 

 Klienckie aplikacje w JavaScript – 50 zł/ osoby, 

 Programowanie urządzeń mobilnych – 50 zł/ osoby, 

 Tworzenie stron WWW w ASP dot.NET Core - 50 zł/ osoby, 

 Robotyka i modelowanie – 50 zł/ osoby. 

2. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto projektowe Centrum Rozwoju Edukacji numer: 

45109000880000000144518538 

3. Za niewypełnienie obowiązków Uczestnika szkolenia lub rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, koordynator 

projektu  ma prawo dokonać skreślenia z listy uczestników projektu. 

 

§ 8 

Rezygnacja 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

wyłącznie w przypadku gdy: 

a) rezygnacja zgłoszona została do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  bez podania przyczyny, 

b) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, zmiana szkoły, zmiana 

miejsca zamieszkania wiążąca się z koniecznością zmiany szkoły itd.). 
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2. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy 

uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie: 

a) Lider lub Partner projektu może żądać od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów uczestnictwa w wybranej formie 

wsparcia w ramach projektu, lub 

b) Uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w jakiejkolwiek innej formie wsparcia w ramach projektu w całym okresie jego 

trwania. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Rada Partnerstwa, w której skład 

wchodzi jeden przedstawiciel Lidera Projektu oraz jeden przedstawiciel Partnera Projektu. 

2. Warunki oraz tryb wypłaty stypendiów dla uczestników projektu zostanie uregulowany oddzielnym regulaminem 

opracowanym przez Komisję Stypendialną. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 

 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa 

2. Oświadczenie uczestnika projektu 

3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
czytelny podpis pełnoletniego ucznia 

………………………………………………………. 
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
(w przypadku ucznia niepełnoletniego) 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNEJ” 
RPMP.10.02.01-12-0037/19 

 

Ja, niżej podpisany(a), deklaruję uczestnictwo: 

 

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

 

miejsce zamieszkania: kod ..........-…...........   miejscowość  .................................................... 

ulica/miejscowość …………………………………………………….. nr domu ............. nr mieszkania .................  

powiat ....................... gmina: .......................... województwo ……………………………..…………… 

 

telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………  

klasa: …………… 

Nr PESEL:  

           

 

Średnia arytmetyczna z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację: 

Rok szkolny: 

 

………………………. 

Ocena: 

 

…………………………. 

Podpis wychowawcy: 

 

………………………………………. 

 

Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej: …………………… 

 

1. Deklaruję udział w zajęciach: 

 Kurs prawa jazdy kat. B – uczniowie TI i TP 

 Kurs CyberSecurity Ops – uczniowie TI i TP 

 Kurs CCNA 1-2 – uczniowie TI i TP 

 Kurs CCNA 3 – uczniowie TI i TP 

 Kurs CCNA 2-3 – uczniowie TI i TP 

 Kurs IT Essentials - uczniowie TI i TP 

 Kurs Klienckie aplikacje w JavaScript – uczniowie TI i TP 

 Kurs Programowanie urządzeń mobilnych – uczniowie TI i TP 

 Kurs Tworzenie stron WWW w ASP dot.NET Core – uczniowie TI i TP 

 Kurs Robotyka i modelowanie – uczniowie TI i TP 

 Wizyta zawodoznawcza – uczniowie TI i TP 

 Staż zawodowy – uczniowie TI i TP 

 Stypendium - uczniowie TI i TP 
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2. Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji do projektu i zobowiązuję się do wniesienia opłaty zgodnie  

z regulaminem rekrutacji w związku z uczestnictwem w wybranym kursie; 

3. Zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

4. Pod rygorem odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że podane przeze 

mnie  dane są zgodne z prawdą. 

 
 
Informacje dodatkowe: 
 

  
TAK NIE 

Odmowa 
odpowiedzi 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia □ □ □ 

osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań □ □ 

 

osoba z niepełnosprawnością □ □ □ 

osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących □ □ 

 w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi  pozostającymi na 
utrzymaniu □ □  

osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu □ □  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………… 
Miejscowość, data 
 

 

 

 

………………………………………………….. 
Data, czytelny podpis pełnoletniego ucznia 

………………………………………………………. 
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
(w przypadku ucznia niepełnoletniego) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY 

ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”, nr RPMP.10.02.01-12-0037/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 

22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa, 

3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 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 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające 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; 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 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; 

4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu  

„ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości (Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Niepołomice - 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach oraz partnerowi projektu Renacie Mamroł Centrum 

Rozwoju Edukacji oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, 

realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO 

WM; 

6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu  

i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz  zakończenia okresu 

trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego. 

7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 
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8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO; 

9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie 

zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do  przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 

10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane 

13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iodo@umwm.malopolska.pl 

b)  lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; 

c) wyzanczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl 

d) działającycym w ramach Instytucji Pośredniczącej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 

14. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. 

udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
czytelny podpis pełnoletniego ucznia 

………………………………………………………. 
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
(w przypadku ucznia niepełnoletniego) 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:dane_osobowe@mcp.malopolska.pl
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OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………… oświadczam, iż rezygnuję z udziału  

w projekcie pn. „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014 – 2020. 

 

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w Projekcie jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi znane w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz że 

zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, zawartymi w Regulaminie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

 

………………………………………………….. 
czytelny podpis pełnoletniego ucznia 

………………………………………………………. 
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
(w przypadku ucznia niepełnoletniego) 


