Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału uczniów w projekcie a w szczególności proces rekrutacji,
kryteria kwalifikacyjne i zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Akcja 1 -Mobilność edukacyjna- Wyjazdy
uczniów i kadry edukacyjnej.
3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.06.2022 do 31.08.2023r.
4. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie.
5. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie.
6. Regulamin określa:
a) ogólne cele projektu,
b) zakres realizacji projektu,
c) zasady rekrutacji uczestników projektu,
d) procedurę odwoławczą,
e) prawa i obowiązki uczestnika projektu,
f) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do kompetencji organizacji wysyłającej i będzie
prowadzony przez administratora projektu.
8. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie, ul.
Słowiańska 6.
9. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://zs3.info
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§2
Cele projektu
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS Nr 3 w Dzierżoniowie poprzez realizację
zagranicznego stażu zawodowego.
2. Zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy.
3. Kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życiu codziennym.
4. Poznanie realiów życia, kultury i obyczajów w Portugalii.
5. Umiejętność adaptacji do warunków pracy w odmiennym środowisku kulturowym.
6. Uzyskanie dokumentu Europass Mobilność oraz innych certyfikatów potwierdzających
zdobyte kompetencje.
§3
Zakres realizacji projektu
1. Działania projektowe poprzedzi akcja informacyjno-promocyjna realizowana w terminie X-XII
2022
•

•
•
•

informacje o projekcie dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych na stronie
internetowej szkoły, profilu szkoły w portalach społecznościowych, tablicy
informacyjnej w budynku szkoły, bibliotece i sekretariacie;
przed terminem rekrutacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego informacje
zostaną przesłane do wychowawców oraz rodziców;
spotkanie uczniów klas III z uczestnikami poprzedniego projektu i opiekunami;
spotkanie koordynatora projektu z każdą klasą III na godzinie wychowawczej.

2. W projekcie udział wezmą uczniowie obecnych III klas 5-letniego technikum w zawodach:
technik logistyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik architektury krajobrazu,
technik spedytor, technik geodeta.
3. Działania projektowe obejmują: przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne,
realizację stażu zawodowego w Portugalii oraz ewaluację i upowszechnianie rezultatów
projektu.
4. Projekt zakłada wyjazd 14 osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Nr 3
im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie na praktykę zawodową do Portugalii.
5. Zagraniczna praktyka zawodowa w ramach projektu planowana jest w terminie:
30.07.2023 – 26.08.2023
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§4
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZS Nr 3 w
Dzierżoniowie. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu,
szkolny opiekun praktyk, wychowawcy klas III.
2. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich ( w roku szkolnym 2022/2023) w
zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik architektury
krajobrazu, technik spedytor, technik geodeta.
3. Nabór do udziału w projekcie będzie prowadzony na zasadach otwartości i przejrzystości.
Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie kryteria opisane w niniejszym
regulaminie, a na wybór uczestników nie będą miały wpływu takie czynniki jak: płeć, wyznanie,
światopogląd itp.
4. Informacje o prowadzonym naborze do projektu będą upowszechniane na stronie
internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w szkole, w mediach społecznościowych, za
pośrednictwem wychowawców klas oraz dziennika elektronicznego.
5. Ogłoszenie rekrutacyjne zawiera informacje o: harmonogramie i terminie rekrutacji,
wymaganej dokumentacji, zasadach i formach naboru.
6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
Etap I:
a) wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie do koordynatora projektu
(Załącznik nr 1);
b) weryfikację dokumentów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i
merytorycznym, przyznanie punktów;
Etap II:
c) indywidualne rozmowy rekrutacyjne z kandydatami, wyłonionymi na podstawie pierwszego
etapu – uczniowie zajmujący miejsca od 1 do 30 na liście rankingowej, przyznanie punktów;
d) sporządzenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej,
e) ogłoszenie wyników rekrutacji.
7. Formularz rekrutacyjny opatrzony datą i czytelnym podpisem kandydata (w przypadku osoby
niepełnoletniej dokument podpisuje zarówno uczeń, jak i jego rodzic lub prawny opiekun)
należy dostarczyć osobiście lub w wersji elektronicznej koordynatorowi projektu.
8. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie, ze
szczególnym uwzględnieniem kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do usług
edukacyjnych ze względów środowiskowych, ekonomicznych i zdrowotnych.
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9. Szczegółowe kryterium rekrutacji będą stanowiły :
a) średnia ocen z przedmiotów zawodowych, uzyskana na zakończenie drugiej klasy, wg
następującej punktacji:
średnia ocen 5,2-6,0 – 4 pkt.
średnia ocen 4,6-5,1 – 3 pkt.
średnia ocen 4,0-4,5 – 2 pkt.
średnia ocen 3,0-3,9 – 1 pkt.
b) ocena z języka angielskiego, uzyskana na zakończenie drugiej klasy, wg następującej punktacji:
ocena celująca – 4 pkt.
ocena bardzo dobra – 3 pkt.
ocena dobra – 2 pkt.
ocena dostateczna – 1 pkt.
c) ocena z zachowania, uzyskana na zakończenie drugiej klasy, wg następującej punktacji:
wzorowe – 4 pkt.
bardzo dobre – 3 pkt.
dobre – 2 pkt.
poprawne – 1 pkt.
d) frekwencja uzyskana na zakończenie klasy drugiej, wg następującej punktacji:
100-96% – 8 pkt.
95-91% – 6 pkt.
90-86% – 4 pkt.
85-80% – 2 pkt.
e) frekwencja uzyskana w kolejnych miesiącach pierwszego semestru trzeciej klasy, wg
następującej punktacji:
100-96% – 4 pkt.
95-91% – 3 pkt.
90-86% – 2 pkt.
85-80% – 1 pkt.
f) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły: praca w samorządzie szkolnym, wolontariat,
organizacja uroczystości szkolnych, praca na rzecz lokalnej społeczności - od 2 do 8 pkt.
g) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, projektach - od 2 do 8 pkt.
h) opinia wychowawcy wraz z oceną punktową - od 1 do 5 pkt.
i) rozmowa rekrutacyjna w formie autoprezentacji - od 3 do 15 pkt.
•
•

autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy, komunikatywność - od 1 do 5 pkt.
prezentacja motywacji do udziału w projekcie, świadomość korzyści wynikających z udziału od 1 do 5 pkt.
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•

deklarowany poziom zaangażowania w działania projektowe w szczególności w
upowszechnianie rezultatów, prezentacja własnych pomysłów i propozycji - od 1 do 5 pkt.

j) informacja o sytuacji bytowej ucznia – uczniowie z rodzin wielodzietnych ( 2 pkt.),
wychowujący się w rodzinie niepełnej( 2 pkt. ), w trudnej sytuacji materialnej ( 2 pkt. ) oraz
mieszkający na wsi ( 2 pkt. );
10. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności na liście.
11. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na liście decyduje
średnia ocen z przedmiotów zawodowych i opinia nauczyciela zawodu.
12. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy
głównej i rezerwowej zgodnie z powyższymi kryteriami rekrutacji.
13. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji indywidualnie przez koordynatora
projektu.
14. Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u koordynatora
projektu.
15. Protokół końcowy z rekrutacji uczniów będzie sporządzony i dostępny do wglądu u
koordynatora projektu.
16. Przewiduje się procedurę odwoławczą. Niezakwalifikowani uczniowie mają możliwość złożenia
pisemnego odwołania w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników z prośbą o ponowne
rozpatrzenie ich kandydatury przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Odwołanie musi zawierać
uzasadnienie.
17. O uznaniu bądź odrzuceniu odwołania kandydat zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 3
dni od daty posiedzenia komisji.
18. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest wiążąca i ostateczna, od której nie przysługuje
odwołanie.
19. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku
rezygnacji lub skreślenia uczestnika z ustalonej listy.
20. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
21. Kandydaci z listy rezerwowej mają możliwość udziału w zajęciach przygotowawczych.
22. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu
do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
§5
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) udziału w projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zgłaszania uwag dotyczących projektu koordynatorowi projektu;
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c) oceny organizacji i przebiegu zajęć;
d) bezpłatnego uczestnictwa w projekcie;
e) zapewnionej opieki w trakcie trwania praktyki;
f) zapewnionego wyżywienia i zakwaterowania na czas trwania praktyki;
g) zapewnionego ubezpieczenia pobytu;
h) wsparcia merytorycznego i pedagogicznego w trakcie pobytu;
i) otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych;
j) udziału w dodatkowych zajęciach języka angielskiego;
k) zapewnionego przejazdu z i na miejsce odbycia praktyki;
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) bieżącego informowania koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego udział w projekcie oraz usprawiedliwiania ewentualnej nieobecności na zajęciach;
c) udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu;
d) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu
monitorowania realizacji działań;
e) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego;
f) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych;
g) wykonania testu z języka angielskiego w ramach wsparcia OLS;
h) sumiennego przygotowywania się do zajęć zgodnie z zaleceniami prowadzących;
i) przestrzegania dyscypliny i zasad BHP podczas trwania mobilności;
j) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz raportu końcowego dotyczących odbytego
stażu;
k) udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu
oraz na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, wideo oraz zdjęć uczestnika.
( załącznik nr 2, załącznik nr 3)
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do
projektu, przekraczających 10% godzin objętych programem, lub rażącego naruszenia zasad
współżycia społecznego bądź niniejszego regulaminu, uczeń zostaje skreślony z listy
uczestników projektu.
4. W przypadku usunięcia uczestnika z listy głównej możliwość udziału uzyska uczeń z listy
rezerwowej z zachowaniem ustalonej kolejności.
§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania tylko w
uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły
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wyższej, i które z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie.
2. Ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w projekcie musi zostać złożona w formie pisemnej do
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej
konieczność rezygnacji.
3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny
rezygnacji i dołączenia dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy głównej możliwość udziału uzyska uczeń z listy
rezerwowej z zachowaniem ustalonej kolejności.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji
projektu.
2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w
regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać
do Dyrektora Szkoły bądź koordynatora projektu, którzy zastrzegają sobie prawo do zmian w
dokumencie w każdym czasie.
4. Regulamin dostępny będzie na tablicy ogłoszeń, a także u koordynatora projektu i na stronie
internetowej szkoły.
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Imię i nazwisko
Klasa
Kierunek kształcenia
Data urodzenia
PESEL
Nazwa, seria i numer
dokumentu tożsamości
Data wydania dokumentu
Data ważności dokumentu
Adres
Telefon (uczeń)
e-mail (uczeń)
Imiona i nazwiska rodziców /
prawnych opiekunów
Telefon
rodzic / opiekun prawny
Uzasadnienie udziału w projekcie
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Osiągnięcia

Wynik

Przyznane punkty

Średnia ocen z przedmiotów
zawodowych
(koniec roku szkolnego 2021/2022)
Ocena z języka angielskiego
(koniec roku szkolnego 2021/2022)
Ocena z zachowania
(koniec roku szkolnego 2021/2022)
Frekwencja
(koniec roku szkolnego 2021/2022)
Frekwencja (rok szkolny 2022/2023)
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Udział w konkursach / olimpiadach /
projektach

Zaangażowanie w pracę na rzecz
szkoły / środowiska lokalnego

Kryteria dodatkowe

TAK / NIE

Obszar wiejski
Rodzina wielodzietna
Rodzina niepełna
Trudna sytuacja materialna rodziny
Opinia wychowawcy

Przyznane
punkty
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Deklaruję udział w następujących działaniach dokumentowania, promocji i upowszechniania rezultatów
projektu:
Typ działania:

Tak / Nie

Dokumentowanie przebiegu stażu ( film, zdjęcia, artykuły, prezentacje)
Prowadzenie bloga projektu na facebooku (redagowanie tekstów, dodawanie
materiałów)
Realizacja filmu dokumentującego staż
Udział w spotkaniach prezentujących staż
Przygotowanie relacji z mobilności w formie fotoksiążki
Inne ( można wpisać własne pomysły i propozycje)

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
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Oświadczenie ucznia
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X)







Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na udział w dalszych czynnościach rekrutacyjnych.
Zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowego wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie udziału
w projekcie.
Oświadczam, że nie cierpię na żadną chorobę uniemożliwiającą mi udział w praktykach zagranicznych.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia
kwalifikacji zawodowych” jest realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna
przy wsparciu finansowym uzyskanym ze środków Unii Europejskiej.

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X)








Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na udział mojej córki /mojego syna w dalszych czynnościach rekrutacyjnych
Zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki.
W przypadku zakwalifikowania się, wyrażam zgodę na udział córki / syna w projekcie
Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, córka / syn będzie uczestniczył
w działaniach podejmowanych w ramach projektu.
Oświadczam, że córka /syn nie cierpi na żadną chorobę uniemożliwiającą udział w praktykach
zagranicznych.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia
kwalifikacji zawodowych” jest realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna
przy wsparciu finansowym uzyskanym ze środków Unii Europejskiej.

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
koordynatora projektu w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym w związku
z deklaracją uczestnictwa w projekcie i w celach realizacji projektu pt. „Zagraniczna praktyka szansą
doskonalenia kwalifikacji zawodowych”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus + w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa
państwa członkowskiego, któremu podlegają administratorzy.

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna
Dzierżoniów, __________________

Liczba uzyskanych punktów __________________

Zakwalifikowano do udziału w projekcie
Wpisano na listę rezerwową
Nie zakwalifikowano

Podpisy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

______________________________
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie
Załącznik nr 2 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE KADYDATA O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu: „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji
zawodowych” w ramach Programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, finansowanego ze środków
Unii Europejskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w
Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów; kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor
Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres pocztowy podany powyżej lub
e-mail: iodo.zs3dzierzoniow@gmail.com
3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str.1), dalej zwane RODO.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, obsługi i promocji
projektu.
5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z mocy prawa w celu ewaluacji, jak
również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach programu
ERASMUS +.
6. Odmowa udostępnienia danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w
projekcie.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do
usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane nie będą przekazywanie do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również formie profilowania.
_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., z póz. zm. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
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Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie
Załącznik nr 3 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________ wyrażam zgodę na używanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP
w Dzierżoniowie oraz Instytucje nadzorujące i kontrolujące dla potrzeb projektu „Zagraniczna praktyka szansą
doskonalenia kwalifikacji zawodowych”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w
Dzierżoniowie w ramach programu Erasmus+, wszelkich działań informacyjno-promocyjnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i
przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi
na potrzeby określone w oświadczeniu.

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata
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Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie
Załącznik nr 4 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA KADYDATA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem ________________________________do projektu: „Zagraniczna praktyka szansą
doskonalenia kwalifikacji zawodowych” w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie jej /jego danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w
Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów; kontakt jest możliwy pod adresem e-mail:
sekretariat_zs3@wp.pl
2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
należy kontaktować się poprzez: adres pocztowy podany powyżej lub e-mail:
iodo.zs3dzierzoniow@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, obsługi i promocji projektu.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z mocy prawa w celu ewaluacji, jak
również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach programu
ERASMUS +
5. Odmowa udostępnienia danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w
projekcie.
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do
usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego,
któremu podlegają Administratorzy.
7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane nie będą przekazywanie do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również formie profilowania.

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., z póz. zm. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
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Projekt:
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie
Załącznik nr 5 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________ wyrażam zgodę na używanie i
rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi _____________________________ przez Zespół Szkół Nr 3
im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie oraz Instytucje nadzorujące i kontrolujące dla potrzeb projektu
„Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3
im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna,
wszelkich działań informacyjno-promocyjnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i
przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na
potrzeby określone w oświadczeniu.

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +

