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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Grancie 3 w ramach Projektu pn. 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia 

szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje 

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 

prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014- 2020 

 

 

§ 1. Informacje o projekcie 

 

1. Grant 3 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 

poprzez wielowymiarowe wsparcie szkoły w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-

19. 

3. Grantodawcą jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

4. Grantobiorcą jest Gmina Wierzchosławice - organ prowadzący szkoły podstawowe, Szkoła 

Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce 

5. Termin realizacji zadania grantowego to 30 czerwca 2023 r. 

6. RODO: rozporządzenie 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). 

7. Uczestnikiem nazwany jest uczeń Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce, któremu 

zostało udzielone wsparcie w ramach Grantu 3. 

8. W ramach projektu oferowane są następujące zajęcia: 

a. zajęcia kreatywne dla uczniów klas IV – V – 10 miejsc, 

b. koło przyrodniczo – krajoznawcze dla uczniów klas VI – VIII – 12 miejsc. 

 

§ 2. Rekrutacja do projektu 
 

1. Podczas rekrutacji stosuje się zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami i zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Do udziału w rekrutacji na zajęcia uprawnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 

w Rudce, którzy dostarczą do szkoły formularz rekrutacyjny. 

3. O przyjęciu kandydatów do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń czyli dostarczenia 

formularza rekrutacyjnego. 

4. Rekrutacja odbywa się od 13 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. 

5. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową. 

6. Listy zakwalifikowanych i rezerwowych dostępne będą w sekretariacie szkoły od dnia 16 marca 2023 r. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć zobowiązany jest on złożyć stosowne oświadczenie o 

rezygnacji z podaniem jej powodu. Miejsce osoby rezygnującej zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

8. Wszystkie informacje i formularze związane z uczestnictwem w projekcie dostępne są w szkole oraz na 

stronie internetowej szkoły. 

9. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w trakcie trwania naboru 

lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu. 

 

§ 3 Prawa uczestnika projektu 

 

Uczestnik projektu na prawo do: 

a. bezpłatnego udziału w zajęciach; 
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b. podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności; 

c. zgłaszania uwag do zajęć, w których uczestniczy. 

 

§ 4. Obowiązki uczestnika projektu 

 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a. regularnego i terminowego uczestnictwa w zajęciach, do których się zadeklarował w tym m. in. 

potwierdzania udziału w zajęciach na liście obecności,  

b. aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

c. udziału w badaniach ankietowych w ramach projektu. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia rekrutacji 

do Projektu oraz realizacji zajęć: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, Rudka 163, 33 -

 122 Wierzchosławice, tel. kontaktowy 146797247, email: sprudka@wierzchoslawice.pl. W szkole ma-

my Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 

146797247 lub mailowo: iod.sprudka@wierzchoslawice.pl. 
Współadministratorem danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły i klasy do której 

uczęszcza uczeń, wizerunku (w formie filmu z dźwiękiem lub zdjęć) jest Wójt Gminy Wierzchosławice. 

Siedziba i dane kontaktowe Wierzchosławice 550. tel. 146319030. W sprawach ochrony danych osobo-

wych email: iod@wierzchoslawice.pl  
2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji i realizacji zajęć w Grancie 3 w ramach 

Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół 

i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój 

Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 zgodnie z 

Regulaminem udzielenia grantów w ramach wspomnianego Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. 
3. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji projektu, a po tym 

czasie przez okres wymagany przepisami archiwalnymi – zgodnie z obowiązującym w szkole Jednoli-

tym Rzeczowym Wykazem Akt.  
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oso-

bowych na podstawie przepisów prawa, w tym Gmina Wierzchosławice oraz Województwo Małopolskie 

i Minister właściwych do spraw rozwoju, w celu realizacji i rozliczenia Projektu. Ponadto dane osobowe 

mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. do-

stawcom usług IT, podmiotom prowadzącym zajęcia i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu 

określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podsta-

wie umowy z Administratorem. 
5. W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu 

do treści Waszych danych osobowych oraz Waszych dzieci; do ich sprostowania, usunięcia lub ograni-

czenia przetwarzania; prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzanie 

dokonane przed jej wycofaniem - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgo-

dy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału 

w Projekcie. 
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

200-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Admini-

stratora niezgodnie z przepisami RODO. 
7. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowa-

ny, w tym w formie profilowania. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:sprudka@wierzchoslawice.pl
mailto:iod@wierzchoslawice.pl
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach przyznania grantu, zawarcia 

i  ealizacji Umowy powierzenia grantu oraz obsługi Wniosku rozliczającego grant: 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 i 14 ust. 1-2 RODO informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny I i II”, jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22,31-

156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, (dalej zwanym Grantodawcą). 

2. Administratorem 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 (dalej zwanym Ministrem). 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i spełnia 

warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 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. c. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; d. Ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020; e. 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. 

4. Dane osobowe, o których mowa pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

Projektu grantowego, 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. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z Wniosku o przyznanie grantu, Umowy powierzenia grantu, 

Wniosku rozliczającego grant złożonych przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę w ramach Projektu 

grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i 

placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 

Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji Umowy powierzenia grantu i 

jej rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla grantu i okresu 

archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu grantowego.  

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art.15, 16, 18 RODO. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 


