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REGULAMIN REKRUTACJI 

DLA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI ORAZ UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU  

UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY – SIEĆ SZKOLNYCH KLUBÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie Uniwersytet Odpowiedzialny – 

Szkolne Kluby Innowacji i Przedsiębiorczości realizowanym przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego (dalej Projekt). 

2. Patronat Honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 

3. Wnioskodawcą i Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
(dalej Realizator projektu), ul. Ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków. 

4. Realizator projektu realizuje Projekt przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w 
Krakowie (dalej jako UEK), ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków. 

5. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków. 

6. Informacje o Projekcie publikowane są na stronie https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/. 

7. Głównym celem projektu jest: a) pogłębienie uniwersalnych, osobistych i społecznych 
kompetencji uczniów, doskonalenie technik nabywania wiedzy i umiejętności oraz b) 
zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą 
lekcyjną a także c) wsparcie szkół w doskonaleniu nowatorskich metod pracy z młodzieżą. 

8. Adresatami Projektu są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z Małopolski. 

9. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

10. Niniejszy regulamin dotyczy rekrutacji szkół, nauczycieli i uczniów, zwanych dalej 
Uczestnikami projektu.  

11. Projekt realizowany jest w okresie od 18.07.2022 r. do 16.12.2022 r.  

 

§ 2. Rekrutacja 

1. Rekrutacja odbywa się w terminie od 14.09.2022 r. do 27.09.2022 r.  

2. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 - https://tiny.pl/wgjtvk) wraz z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

3. O kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz treść uzasadnienia 
zawartego w formularzu. 

4. W przypadku dużej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa. 

5. Za rekrutację uczniów do Projektu odpowiada nauczyciel. 

6. Po zakwalifikowaniu szkoły do Projektu nauczyciel jest zobowiązany dostarczyć listę uczniów 

biorących udział w projekcie. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RA_5rZDkA7GQSRkk5k8oe9ba6-GKLLT932_G8nRyh_OFlA/viewform?usp=sf_link
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§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Nauczyciel zrekrutowany do projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu (16 
godzin dydaktycznych) pt. Szkolny Klub Innowacji i Przedsiębiorczości – w poszukiwaniu 
dobrych pomysłów, które  odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. w Krakowie. 

2. Uczniowie zrekrutowani do Projektu powinni regularnie uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych w ramach Projektu. 

3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie zawarte są w Regulaminie SKIP. 

 

§ 4.  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, stanowią załącznik 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Fundacja GAP z siedzibą w Krakowie (31-519) przy ul. ks. I. J. Skorupki 22 przetwarza dane 
osobowe uczestników Projektu na zlecenie Województwa Małopolskiego z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-
017 Kraków; adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.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 
Uczestników projektu do celów promocyjnych Projektu oraz obowiązków sprawozdawczych, 
pod warunkiem, że dysponuje zgodą Uczestnika projektu, a dokumentacja zdjęciowa zostanie 
wykonana w trakcie trwania zajęć dydaktycznych. 

6. Realizator Projektu zastrzega, że w przypadku, gdy zajęcia będą się odbywać w formie online 
z użyciem oprogramowania umożliwiającego równoczesny przekaz obrazu i dźwięku w czasie 
rzeczywistym (telekonferencja), Realizator projektu będzie przetwarzał wizerunek każdego 
Uczestnika projektu i wizerunek ten może być udostępniony pozostałym Uczestnikom 
Projektu biorącym udział w zajęciach.   

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

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

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i będą publikowane na 
stronie https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/. 

https://www.google.com/maps/search/ul.+Basztowej+22,+31-156+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Wojew%C3%B3dztwa+Ma%C5%82opolskiego,+ul.%C2%A0Rac%C5%82awicka+56,+30-017+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Wojew%C3%B3dztwa+Ma%C5%82opolskiego,+ul.%C2%A0Rac%C5%82awicka+56,+30-017+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Wojew%C3%B3dztwa+Ma%C5%82opolskiego,+ul.%C2%A0Rac%C5%82awicka+56,+30-017+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
mailto:iodo@umwm.malopolska.pl
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3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma umowa o 
dofinansowanie Projektu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Projekcie będą w pierwszej 
kolejności rozpatrywane na drodze polubownej pomiędzy Realizatora projektu 
reprezentowaną przez Koordynatora projektu a Uczestnikiem projektu. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do regulaminu:  

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy SKIP – szkoły 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu – RODO 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY DO PROJEKTU 

UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY – SIEĆ SZKOLNYCH KLUBÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

       

Typ szkoły  podstawowa/ponadpodstawowa* 

Nazwa szkoły  

Adres (miejscowość/ulica, 

miasto, kod pocztowy) 
 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

1. DANE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

W przypadku osób z 

niepełnosprawnościami – co 

możemy zrobić, aby czuli się 

Państwo u nas komfortowo? Czy 

mają Państwo specjalne potrzeby 

związane z udziałem w szkoleniu? 

 

Czy mają Państwo szczególne 

potrzeby żywieniowe (np. 

nietolerancje pokarmowe)? Jeżeli 

tak to prosimy o ich wskazanie (w 

trakcie wizyty przewidujemy 

poczęstunek). 

 

      

2. DODATKOWE INFORMACJE:  

Uzasadnienie chęci udziału w 

projekcie 
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Czy w szkole uczą się uczniowie z 

Ukrainy (tzn. dzieci/młodzież 

którzy przyjechali do Polski przez 

wojnę)? 

TAK/NIE * 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

 

……………………………… ………….…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODO 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji 
i Przedsiębiorczości przyjmuję do wiadomości, iż godnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO: 

1) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  adres e-
mail: iodo@umwm.malopolska.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email
1
 pochodzą z Oferty złożonej przez 

Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej
2
 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania w ramach zadani  pn. "Małopolska! Postaw na edukację! – edycja 2", 

4) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem Konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert

3
, podpisanie umowy z 

wybranymi w ramach Konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji 
zadania

4
), 

5) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), 

6) konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, 
7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień 
regulują art. 15-18 i art. 21 RODO, 

8) dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, 

9) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. 
organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, 

10)  Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, 
11) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
12) dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie z 

kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i 
urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

 
 
 
 

……………………………… ………….…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA             CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

                                                           
1
 Należy podać kategorię danych osobowych, które zostały zawarte w ofercie 

2
 Należy wskazać Oferenta, który złożył ofertę 

3
 Dotyczy wszystkich Oferentów 

4
 Dotyczy Oferentów, których oferty zostały wybrane do dofinansowania i z którymi zostały zawarte umowy 

https://www.google.com/maps/search/ul.+Basztowej+22,+31-156+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Wojew%C3%B3dztwa+Ma%C5%82opolskiego,+ul.%C2%A0Rac%C5%82awicka+56,+30-017+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Wojew%C3%B3dztwa+Ma%C5%82opolskiego,+ul.%C2%A0Rac%C5%82awicka+56,+30-017+Krak%C3%B3w?entry=gmail&source=g
mailto:iodo@umwm.malopolska.pl

