
 

 

 

 
  

Regulamin uczestnictwa w projekcie 
 

pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

nr RPMP.10.01.04-12-0009/21 
 

Typ projektu: B.  
10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA  

 
Beneficjent: Powiat Chrzanowski 

Realizator: II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie 
ul. Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów 

 
§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
 

1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej 
– II edycja” 

2) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie  
pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja” 

3) beneficjencie – należy przez to rozumieć Powiat Chrzanowski 
4) realizatorze – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Chrzanowie, które zapewni właściwą realizację zadań wynikających z projektu 
5) rekrutacji – należy przez to rozumieć wybór uczniów do danej formy wsparcia z listy kandydatów 

oraz ustalenie listy rezerwowej zgodnie z kryteriami ustalonymi w niniejszym regulaminie 
6) Szkolna Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest 

wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia w składzie: 
- Andrzej Bieda – przewodniczący 
- Katarzyna Pilch – członek Komisji 
- Edyta Rokita – członek Komisji 
- Mirosława Sojka – członek Komisji 

7) uczestnikach projektu – należy przez to rozumieć uczniów II Liceum Ogólnokształcącego 
     im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału  
       w projekcie i skorzystają z oferowanego wsparcia. 
 

 
§ 2 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 
2. Biuro projektu mieści się w budynku II LO w Chrzanowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 19, parter – 

sala nr 2. 
3. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 

a/ zajęcia on-line: wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze 
geografii. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o scenariusze wypracowane w projekcie 



 

 

 

koordynacyjnym i nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy 
programowej, 
b/ zajęcia on-line: wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze 
przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o scenariusze wypracowane w projekcie 
koordynacyjnym i nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy 
programowej, 
c/ zajęcia on-line: wykraczające poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne w obszarze 
matematyki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o scenariusze wypracowane w projekcie 
koordynacyjnym i nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi realizowanymi w ramach podstawy 
programowej, 
d/ wyjazdy na uczelnie na zajęcia stacjonarne wykraczające poza podstawę programową 
kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie 
komunikacyjne w obszarze geografii prowadzone przez nauczycieli akademickich. Podczas 
realizacji projektu odbędzie się 1 wyjazd dla zajęć on-line, 
e/ wyjazdy na uczelnie na zajęcia stacjonarne wykraczające poza podstawę programową 
kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie 
komunikacyjne w obszarze przedsiębiorczości prowadzone przez nauczycieli akademickich. 
Podczas realizacji projektu odbędzie się 1 wyjazd dla zajęć on-line, 
f/ wyjazdy na uczelnie na zajęcia stacjonarne wykraczające poza podstawę programową 
kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej wykorzystujące nowoczesne technologie 
komunikacyjne w obszarze matematyki prowadzone przez nauczycieli akademickich. Podczas 
realizacji projektu odbędzie się 1 wyjazd dla zajęć on-line. 

 
§ 3 

 
Uczestnictwo w projekcie 

oferowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014-2020 

Typ projektu-B.  
10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

 
1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych w roku szkolnym 2021/2022 min. 45 uczniów, w tym do: 
    a/ zajęć on-line z geografii: minimum 15 uczniów 
    b/ zajęć on-line z przedsiębiorczości: minimum 15 uczniów 
    c/ zajęć on-line z matematyki: minimum 15 uczniów 
2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która: 
   a/ jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, 
   b/ nie brała udziału  w dotychczasowym projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w tożsamym  
        rodzaju zajęć, 
    c/ może brać udział tylko w zajęciach jednego obszaru tematycznego,  
    d/ posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę  
       programową  kształcenia dla danego przedmiotu tzn. posiada ocenę min. 4 (ocenę końcową  
        z  poprzedniego roku z tożsamego przedmiotu lub pokrewnego (jeśli nie posiada z tożsamego)    
        np. WOS w przypadku przedsiębiorczości lub otrzymał rekomendację  nauczyciela. 
3. W przypadku większej liczby chętnych uczniów spełniających warunki uczestnictwa w projekcie   
     niż wolnych miejsc na zajęcia, o udziale w projekcie w zakresie zajęć on-line będą decydować: 
 -  etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu, jaką uczeń  
        uzyskał na koniec semestru poprzedzającego rekrutację, w zakresie przedsiębiorczości będzie   
        brana pod uwagę ocena z WOS 
 -  etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie – osiągnięcia w danym  
        obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady) wg następującej punktacji: 



 

 

 

    *  miejsca od I-III lub wyróżnienie w olimpiadzie lub konkursie o zasięgu szkolnym, rejonowym –  
       1 punkt, 
    *  miejsca od I-III lub wyróżnienie w olimpiadzie lub konkursie o zasięgu wojewódzkim,  
       ogólnopolskim – 2 punkty, 
    * etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie dziewczęta otrzymują  
       1 punkt, jeśli zgłoszą się na zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, a chłopcy jeśli zgłoszą się na    
       zajęcia z zakresu geografii. 
4. W przypadku rekrutacji do projektu uczniów niepełnosprawnych szkoła zapewnia wsparcie  
      w zakresie udziału w projekcie w zależności od potrzeb. Szkoła posiada zewnętrzną platformę  
      schodową, VC na parterze, szerokie korytarze. 
 
 
 

§ 4 
 

Proces rekrutacji 

1. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 składają 
Formularz zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z oświadczeniem 
uczestnictwa w projekcie oraz deklaracją uczestnictwa u nauczyciela lub w Biurze projektu do 
dnia 14 września 2021 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00. 

2. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach               
   wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji w terminie od  
    20 września 2021 r. do 24 września 2021 r. 
3. Każdy uczeń /uczennica może złożyć tylko jeden komplet dokumentów. 
4. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
5. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
6. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do projektu i ustala listy  
    osób zakwalifikowanych do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1  oraz listy osób  
    rezerwowych. 
7. Uczniowie którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w formach     
    wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i zostali umieszczeni na liście rezerwowej będą brani pod  
    uwagę w pierwszej kolejności w następnym naborze do danej formy wsparcia. 
8. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku   
    zwolnienia miejsc na skutek rezygnacji uczestnika projektu lub skreślenia z listy w wyniku nie  
    spełnienia obowiązków uczestnika wyłącznie w terminie, który umożliwi jeszcze udział w  70%   
    zajęć.  
9. Lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostanie zamieszczona na     
    stronie internetowej szkoły. 
10. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna. 
11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 
11.Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest dyrektor II LO – Andrzej Bieda,  Mirosława     
     Sojka, tel. 32 623 65 94, e-mail: sekretariat@lo2.edu.pl  

 

§ 5 
 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 
 
1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin. 
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia,  

nieodpłatnie. 
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia będą uczestniczyć w 30 godzinach zajęć 

on-line w roku szkolnym 2021/2022 (1 godzina=45 minut) w obszarze: geografia, 
przedsiębiorczość, matematyka. 

mailto:sekretariat@lo2.edu.pl


 

 

 

4. Zajęcia rozpoczną się nie wcześniej niż 01 października 2021 roku. 
5. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w formach wsparcia jest zobowiązana do: 

a/ regularnego uczestnictwa w wybranych formach wsparcia – udział w minimum 70% godzin, 
b/ wypełnienia testów badających wiedzę oraz ankiet badających umiejętności i postawy. 

6. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 może 
zostać skreślona z listy uczestników w następujących przypadkach: 
a) na wniosek nauczyciela/prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad 

uczestnictwa w zajęciach, 
b) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności– 30% godzin zajęć, 
c) rezygnacji uczestnika, 
d) skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły. 

 
 
 
 

7. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa dokonuje Komisja 
Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną osobę z listy 
rezerwowej. 

8. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie. 

9. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie  
ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia. 

 
 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
4. W sprawach nie uregulowanych regulaminem rozstrzyganiem spraw spornych zajmie się 

koordynator merytoryczny i koordynator finansowy projektu. 
5. Przez cały okres realizacji projektu pracownicy projektu będą działać z uwzględnieniem 

poszanowania zasad równości szans K i M oraz ze świadomością jak ta zasada odnosi się do 
codziennej pracy oraz koncepcji całego projektu. 

6. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej 
– II edycja ” są współfinansowane w ramach działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego 
realizacji pokrywane są w 5% z budżetu Powiatu Chrzanowskiego, 95% z Unii Europejskiej  
i budżetu Państwa. 
 
 
 
 
 
 
Chrzanów, dn. 01 września 2021 roku 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

 
 

 
Formularz Zgłoszenia 

 do projektu „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja” 
nr RPMP.10.01.04-12-0009/21 

 
 

Dane ucznia: 
Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza: II Liceum Ogólnokształcące  
                                                                    im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie 
 
Imię i nazwisko:……………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy:………………………………………………………. 
 
Adres e-mail:………………………………………………………………. 
 
 
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na podstawie ocen końcowych z poprzedniego roku 
szkolnego………………………………………………………………………… 
 
Ocena z poprzedniego roku szkolnego z wybranego do realizacji w ramach MCHE przedmiotu:                                                                                        
………………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

 
Udział w olimpiadzie/konkursie ………………………………………………………………………………  
 
z wynikiem……………………………………………………………………………………………………… 

 
Orzeczenie o kształceniu specjalnym/orzeczenie o niepełnosprawności  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Oświadczam, iż jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie w następujących formą wsparcia: 

 
 

 Zajęcia on-line z przedsiębiorczości 

 

 Zajęcia on-line z geografii 

 

 Zajęcia on-line z matematyki 

 
 



 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
      
     Ja niżej podpisany/a: 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Chrzanowskie  
II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja” 
 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego 
administratorem 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.  
 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego 
administratorem 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.  
 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, którego 
administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą  
w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 
 
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne  
do realizacji ww. projektu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 
 
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 
 

                                                                                                 
        
 

   …..……………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej, której 
dane dotyczą/proszę wypełnić 

drukowanymi literami/ 

………………........……………………………………. 
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna osoby 

niepełnoletniej 
 

 
 

 
 

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

 czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 
*W przypadku formularza zgłoszenia osoby nieletniej formularz powinien zostać podpisany zarówno przez daną osobę, 
jak również jej rodzica/prawnego opiekuna.  
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



 

 

 

 
Załącznik  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja”     

nr RPMP.10.01.04-12-0009/21 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

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

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, z siedzibą w warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
 

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a także: 

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 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016r. Poz. 217 

4) rozporządzenie Wykonawcze 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 miedzy beneficjentami, 

a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu  pn. „Chrzanowskie  

II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja”, 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 (RPOWM); 

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

Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków (nazwa  

i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt – Powiatowi Chrzanowskiemu  

z siedzibą w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów/ II Liceum Ogólnokształcącemu im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, ul. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów. Moje dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego1, 

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; 

 
1  Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014-2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 



 

 

 

 

 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

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

przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO; 8.  
8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa;  
10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również   profilowane; 
11. 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 lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  
b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pl; c) działającym 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.  
12. 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 

kompetencji2; 
13. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy3; 
14. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)4. 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                           

........................................................................ 
          Czytelny podpis Uczestnika projektu2 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  (w przypadku gdy Uczestnik  projektu jest osobą niepełnoletnią)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy 
3  Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy 
4 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deklaracja uczestnictwa 

w projekcie pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja”  
 

 
 
Ja, niżej podpisany/a: …………………………………………..…………………………………………………………………………………. 
 

deklaruję swój udziału w projekcie „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej – II edycja”  
nr RPMP.10.01.04-12-0009/21, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.1 
ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA  

 

  
 

Przystępując do projektu oświadczam iż: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Chrzanowskie II LO  

w chmurze edukacyjnej – II edycja”,  zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia, do 

których zostałam/em zakwalifikowana/ny oraz każdorazowego poświadczania swojej obecności 

własnoręcznym podpisem na listach obecności.  

2. Potwierdzam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym w trakcie projektu i po jego zakończeniu. 

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza  

i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura 

Edukacyjna 

5. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

 

 

Chrzanów, dnia ……………….20 ………. roku 
……………………………..…………………………. 
(czytelny podpis Uczestnika projektu) 

                                                                                                                  
 

……………………………………………………………… 
                                                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                        

w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią) 
 

 

 

 


