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REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 

 „AKADEMIA KREATYWNOŚCI –  

POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA” 

 

 

 

 § 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Akademia 

kreatywności - pomysł, potencjał, przedsiębiorca”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu wyłonionego w konkursie: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” (dalej 

Projekt).  

 

2.  Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (dalej jako UEK), na 

podstawie umowy o numerze: POWR.03.01.00-00-T045/18-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 

 

3. Celem projektu jest rozwój oferty UEK w zakresie realizacji trzeciej misji, przez programy realizowane przy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do podniesienia kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy  

i społeczeństwa, wśród uczestników projektu, którzy podniosą kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości, komunikacji i kreatywnego myślenia. 

 

4. Adresatami projektu (Uczestnikami Projektu) są dwie grupy docelowe: 

 

a. uczniowie szkół średnich z Krakowa oraz okolic (dalej grupa G1), 
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b. osoby, które rozwijają swoją karierę zawodową i są aktywne na rynku pracy lub są młodymi 

przedsiębiorcami w początkowej fazie prowadzenia biznesu, czy też fazie konstruowania koncepcji na 

biznes, albo są studentami ostatnich lat studiów poszukującymi inspiracji do kreowania 

innowacyjnych biznesów (dalej grupa G2). 

 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

 

 

§ 2. Rekrutacja 

 

 

1. Rekrutacja dla uczestników Projektu będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia uczestnictwa, którą 

stanowi Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu odpowiednio dla grup: 

a. G1 – składany w formie papierowej , w placówkach szkół średnich, podczas dedykowanych spotkań 

oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Biurze Specjalisty ds. Rekrutacji, ul. Rakowicka 

27, Budynek Główny, I p., pok. 115; 

b. G2 -  wypełniany w formie elektronicznej, rejestracja on-line na dedykowanej stronie internetowej 

Projektu pod adresem https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl w zakładce Młodzi 

Przedsiębiorcy - Rejestracja. 

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie polega na złożeniu kompletu, prawidłowo uzupełnionych 

dokumentów: 

 

a. dla grupy G1 - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU nr POWR.03.01.00-00-

T045/18 pn. „AKADEMIA KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA” – uzupełnionego 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

b. dla grupy G2 - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU nr POWR.03.01.00-00-

T045/18 pn. „AKADEMIA KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA” wypełnianego 

on-line na dedykowanej stronie internetowej Projektu pod adresem 

https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl w zakładce Młodzi Przedsiębiorcy - Rejestracja; 

https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl/
https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl/
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c. dla obu grup - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

d. dla obu grup - OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

UCZESTNIKA nr POWR.03.01.00-00-T045/18 pn. „AKADEMIA KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, 

PRZEDSIĘBIORCA”,  którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a – d sporządza i podpisuje (tj. składa odpowiednie oświadczenia) 

pełnoletni Uczestnik Projektu, a w przypadku braku pełnoletniości Uczestnika Projektu, jego opiekun 

prawny. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a. oraz w lit. c., d. - sporządzane w formie pisemnej, należy 

wypełnić czytelnie, drukowanymi literami bądź pismem maszynowym i własnoręcznie podpisać. Wzory 

tych dokumentów dostępne są również na stronie internetowej Projektu: 

https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl 

 

5. Rekrutacja odbywać się będzie w 3 cyklach: 

 

a. dla grupy G1 od 01.06.2019 do 26.07.2019 r. oraz  od 01.06.2020 do 26.07.2020 r. oraz od 01.06.2021. 

do 26.07.2021 r. 

b. dla grupy G2 od 01.06.2019 do 20.08.2019 r. oraz  od 01.06.2020 do 20.08.2020 r. oraz od 01.06.2021 

do 20.08.2021 r. 

 

6. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z polityką równych szans. 

 

7. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie według kolejności wpływu zgłoszeń 

uczestnictwa. 

 

8. UEK przewiduje, że do Projektu mogą zgłaszać się osoby niepełnosprawne. Wówczas rekrutacja takich 

osób odbywać się będzie w pierwszej kolejności, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Orzeczenie należy przedłożyć do wglądu w momencie składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 

(dla Grupy G1) albo załączyć jego skan (kopię) do Formularza Zgłoszeniowego, wypełnianego on-line na 

dedykowanej stronie internetowej Projektu (dla Grupy G2). 

https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl/
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9. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione w formie listy Uczestników Projektu, dostępnej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie w Biurze Specjalisty ds. Rekrutacji, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, I p., 

pok. 115. 

 

10. W procesie rekrutacji powstanie lista rezerwowa. Uczestnicy z listy rezerwowej będą kolejno włączani na 

listę Uczestników Projektu w przypadku zwolnienia się miejsca. 

 

11. Każdorazową rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne. 

 

§ 3. Organizacja zajęć 

 

1. Projekt realizowany jest w 3 edycjach, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r., od 01.10.2020 r. do 

30.06.2020 r. oraz od 01.10.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

2. W każdej edycji będzie uczestniczyło odpowiednio: 

c. w grupie G1 - 360 uczniów szkół średnich, 

d. w grupie G2 - 180 osób. 

 

3. Na rozpoczęcie i zakończenie Projektu Uczestnicy Projektu będą wypełniać ankietą ewaluacyjną. 

 

4. W ramach Projektu zajęcia prowadzone będą w formie szkoleń i warsztatów, spotkań z praktykami 

biznesowymi z możliwością odwiedzenia firm współpracujących. 

 

5. Każda edycja będzie składała się z 3 modułów zajęciowych zawierający informacje z obszarów: 

 

 przedsiębiorczości, 

 komunikacji, 

 kreatywnego myślenia. 

 

6. Uczestnicy Projektu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne. 
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7. Zajęcia odbywają się: 

 

 dla grupy G1 w piątki w godzinach 9:45 – 16:30, co do zasady dwa razy w miesiącu, zgodnie z 

harmonogramem zajęć, obejmującym łącznie 72 godziny dydaktyczne, we wskazanych salach na 

Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27; 

 dla grupy G2 w piątki w godzinach 16:45 – 20:00 i w soboty w godzinach 9:45 – 16:30, co do zasady dwa 

razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zajęć, obejmującym łącznie 72 godziny dydaktyczne, we 

wskazanych salach na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27. 

 

8. Harmonogram zajęć zamieszczony jest na stronie internetowej 

https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl  

 

9. UEK zapewnia uczestnikom grupy G1 spoza Krakowa transport autokarem w obie strony, tj. z siedziby 

szkoły wskazanej przez Uczestnika Projektu w zgłoszeniu na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 oraz transport powrotny. 

 

10. Opiekę nad uczestnikami z grupy G1 sprawują osoby wyznaczone przez Dyrekcję szkoły uczestnika 

Projektu (w zakresie 1 opiekun na grupę 10 os.) w trakcie trwania zajęć dydaktycznych oraz na czas 

dotarcia ze szkoły na kampus UEK i z powrotem. 

 

§ 4. Prawa i obowiązku uczestnika Projektu  

 

1. Każdy Uczestnik Projektu, ma prawo do: 

 

a. bezpłatnego udziału w zajęciach,  

b. bezpłatnych materiałów dydaktycznych, 

c. bezpłatnych,  niezbędnych materiałów biurowych, 

d. wyżywienia w trakcie zajęć dydaktycznych oraz obiadu, 

https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl/
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e.  wglądu i aktualizacji swoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w 

przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO), 

f. w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Projektu – 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu takiego wycofania na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

2. Każdy uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

 

 uczestnictwa w min. 80 % godzin zajęć - wszystkie nieobecności uczestnika w zajęciach z przyczyn 

spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi należy niezwłocznie usprawiedliwić w formie 

pisemnej (w przypadku Uczestników Projektu niebędących osobami pełnoletnimi, usprawiedliwienia 

dokonuje opiekun prawny Uczestnika Projektu), przedkładając prowadzącemu zajęcia, 

 składania podpisu na liście obecności na poszczególnych zajęciach,  

 respektowania poleceń prowadzącego zajęcia, 

 zachowania norm kultury osobistej. 

 

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe uczestnika Projektu będą przetwarzane w zakresie danych zawartych w dostarczonych 

dokumentach w celu realizacji Projektu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika 

Projektu z klauzulą informacyjną, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510) przy ul. Rakowickiej 27 przetwarza 

dane osobowe uczestników Projektu na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa – jako Instytucji Pośredniczącej w ramach 

realizacji projektu „„Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca”” dofinansowanego ze 

środków UE w ramach POWER.  
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3. Realizator Projektu powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować po 

adresem iod@uek.krakow.pl  

 

4. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą 

być jedynie instytucje upoważnione do kontroli działalności realizatora Projektu lub podmioty uprawnione 

do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika do 

celów promocyjnych Projektu oraz do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, pod warunkiem, że 

dysponuje zgodą uczestnika Projektu, a dokumentacja zdjęciowa zostanie wykonana w trakcie trwania 

zajęć dydaktycznych. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma umowa o dofinansowanie 

Projektu nr POWR.03.01.00-00-T045/18 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Projekcie będą w pierwszej kolejności 

rozpatrywane na drodze polubownej przez Kierownika Projektu. 

  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

 

 
 
 
 
 

mailto:iod@uek.krakow.pl
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załącznik nr 1 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU  

nr POWR.03.01.00-00-T045/18 

pn. „AKADEMIA KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA” 

 

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

 

 

 

*Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................................................. 

zamieszkały/a w ...........................................................................................,  

przy ul. ....................................................................................................................................................................... 

nr PESEL ....................................................................................................... 

deklaruję uczestnictwo w „Akademii kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca”, realizowanej  przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Projektu o nr  POWR.03.01.00-00-T045/18.   

  

Zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie oferowane w ramach projektu jest finansowane przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym.   

  

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

        (miejscowość i data)                     (czytelny podpis uczestnika projektu)                

  

 

 

 

 

 

**Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................................................................., jako 

rodzic / opiekun prawny małoletniego ……………………………………………………………………………………………., wyrażam zgodę na 



 

 

 

Projekt „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, 
przedsiębiorca” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej 
 z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

jej / jego uczestnictwo  w „Akademii kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca”, realizowanej  przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Projektu o nr  POWR.03.01.00-00-T045/18.   

  

Zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie oferowane w ramach projektu jest finansowane przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym.   

 

  

 

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

        (miejscowość i data)          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

*WYPEŁNIA PEŁNOLETNI UCZESTNIK PROJEKTU 

** WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

2. DANE DO SYSTEMU SL (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

  

Dane uczestnika projektu 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 KRAJ  

4 PESEL  

5 Brak PESEL TAK  

6 Płeć Kobieta   Mężczyzna  

7 
Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 
 

 

Dane kontaktowe 

1 
Adres 

zamieszkania  

Województwo  

Powiat  

Gmina 
Obszar 

miejski  
 

Obszar 

wiejski  
 

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  
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Nr lokalu  

Kod  

2 Telefon kontaktowy   

4 Adres e-mail   

 

Dodatkowe informacje 

1 Wykształcenie 

        Uczeń szkoły średniej 

         Tak                     Nie  

 Nazwa szkoły: 

 

Inne: 

2 
Status na rynku 

pracy 
 Osoba bierna zawodowo 

 

 
  Osoba pracująca 

 

 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 
 

Oświadczam, że jestem (właściwe zaznaczyć) 

1 

Osobą należącą do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrantem, 

osobą obcego pochodzenia 

TAK  NIE  
Odmowa podania 

informacji 
 

2 
Osobą bezdomną lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
TAK  NIE  

Odmowa podania 

informacji 
 

3 
Osobą z niepełnosprawnościami (jeśli tak 

należy dostarczyć kopię orzeczenia) 
TAK  NIE  

Odmowa podania 

informacji 
 

4 
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej  
TAK  NIE  

Odmowa podania 

informacji 
 

 

Poniżej wypełnia organizator 

1 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

2 
Data zakończenia udziału  

w projekcie 
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3 

Zakończenie udziału osoby we wsparciu 

zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa 

                                                Tak                     Nie  

 

      

3. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O UCZESTNIKU PROJEKTU  

Np. stałe choroby, alergie, itp. ..................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, 
przedsiębiorca”, realizowanym  przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz, że akceptuję jego treść. 

 

 

 

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

        (miejscowość i data)                     (czytelny podpis uczestnika projektu)                

 

 

 

 

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

        (miejscowość i data)             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(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. „AKADEMIA KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, 
PRZEDSIĘBIORCA” 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, 
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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, 

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 pn. „AKADEMIA 
KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA”, 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 – Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) , beneficjentowi realizującemu 
projekt – Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków). 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 Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 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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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 – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a,  
00-695 Warszawa,  

– Beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-
510 Kraków. 

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  iod@uek.krakow.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 
przetwarzania. 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

                                                           
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

  

  

Załącznik nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  

UCZESTNIKA PROJEKTU nr POWR.03.01.00-00-T045/18  

pn. „AKADEMIA KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA” *                               

 

 

  

Ja, niżej podpisany/a  ................................................................................................., wyrażam zgodę  

na rozpowszechnianie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mojego wizerunku  

utrwalonego (jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) w związku z moim udziałem w projekcie nr POWR.03.01.00-00-T045/18 pn. „AKADEMIA 

KREATYWNOŚCI – POMYSŁ, POTENCJAŁ, PRZEDSIĘBIORCA”, finansowanym przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Dla potrzeb projektu publikowany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,  

w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej projektu, w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. 

 

 

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

 (czytelny uczestnika projektu)      (miejscowość i data)               

 

 

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

 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)    (miejscowość i data)               
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