
 
 
 
 
 

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” realizowany przez 

Gminę Prochowice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 

 

 

Regulamin rekrutacji nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu  

                     „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” 

nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 

 

§1. Informacje o projekcie  

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału , zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu „Rozwój kompetencji 

uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” oraz ich obowiązki i prawa . 

2. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Prochowice. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

5. Projekt realizowany jest w trzech szkołach:  

a)Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Prochowicach, 

b)Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Prochowicach,  

c)Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego  w Dąbiu .  

6. Głównym celem projektu jest podniesienie jest podniesienie u 442(219dz/223chł)uczniów 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia , szczególnie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w terminie od 01.09.2022r.  do 30.06.2023r.  

7. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy , oraz rozwijanie 

indywidualnego podejścia do ucznia, szczególne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 §2. Warunki udziału  w projekcie  

 

1. Warunkiem ubiegania się o udział w prowadzeniu zajęć dla uczniów na terenie 

poszczególnych szkół jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1) wraz z 

załącznikiem, który zawiera: 

1) program zajęć (cele i treści); 

2) nazwę zajęć;  

3) opis rezultatów i formę ich prezentacji;  

4) opis stosowanych metod pracy;  

5) harmonogram realizacji.  

2. Formularz należy złożyć w formie papierowej u szkolnego koordynatora projektu. 

 

3. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:  

1) jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych powyżej zapewniając tym 

równy dostęp do informacji; 
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2) zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, 

niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną; 

3) zasad równości szans kobiet i mężczyzn; 

4) zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

 

§ 3. Formy wsparcia  w ramach projektu  

 

1. Szkoła realizuje dodatkowe działania wspierające uczniów w rozwoju kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy , oraz 

rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególne ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

2. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dla uczniów: 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze realizowane  celu nadrobienia zaległości wynikających z 

podstawy programowej spowodowanych długotrwałym nauczaniem zdalnym realizowanym w 

związku z epidemią COVID-19 

L.p. Nazwa  Szkoły  

  SPD SPP SPP2 

1 Matematyka  3 gr - 30h/gr 10gr-30h/gr 2 gr- 30h/gr 

2 j. angielski 1 gr - 30h/gr 1 gr - 30h/gr 1gr- 30h/gr 

 

 

Wsparcie terapeutyczne wynikające z izolacji spowodowanej epidemią COVID-19 

L.p. Nazwa  Szkoły  

  SPD SPP SPP2 

1 Terapia 

pedagogiczna  

3 gr - 30h/gr 2gr-30h/gr 3gr- 30h/gr 

 

 

 

3. Po zakończeniu udziału w poszczególnych zajęciach uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający 

nabytą wiedzę i umiejętności z wyłączeniem terapii pedagogicznej. 

 

 



 
 
 
 
 

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” realizowany przez 

Gminę Prochowice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 

 

§ 4 Rekrutacja nauczycieli do projektu 

 

1. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu będzie 

prowadzona w terminie od 01.09.2022r. do 14.09.2022r. roku na terenie każdej ze szkół.  

2. Formularz rekrutacyjny uczestnicy otrzymają od szkolnego koordynatora. 

3. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć do szkolnego koordynatora projektu.  

4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone 

zostanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych wszystkich  szkół.  

5. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  

6. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzą: koordynator projektu, dyrektor danej szkoły oraz sekretarz projektu. Z działań komisji 

zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 2). 

 7. W oparciu o ocenę formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikiem zostaną sporządzone listy 

nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia w ramach projektu w poszczególnych szkołach 

(załącznik nr 3). 

8. Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dokonuje komisja rekrutacyjna w 

oparciu o następujące kryteria: 

1) adekwatność programu zajęć do założeń projektu; 

2) wystarczające określenie efektów zajęć oraz sposobów prezentacji;  

3) atrakcyjność sposobów i metod pracy;  

4) zgodność harmonogramu zajęć z założeniami projektu.  

9. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria przewyższy liczbę dostępnych 

miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe (załącznik nr 4).  

10. W takim przypadku obowiązywać będą kryteria dodatkowe dotyczące oceny programu zajęć 

pod kątem nowatorskich metod pracy (2 pkt), stosowania atrakcyjnych form i sposobów pracy (2 

pkt).  

11. W sytuacji większej ilości osób z taką samą ilością punktów, o zakwalifikowaniu się 

decyduje data złożenia. 

12. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu przez nauczycieli z listy rezerwowej jest 

możliwe w przypadku rezygnacji (z ważnych przyczyn) nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.  

13. Lista nauczycieli realizujących zajęcia zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach 

internetowych obu szkół. 

14. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli udziałem w projekcie, 

komisja przeprowadzi dodatkową rekrutację aż do czasu zrekrutowania pełnej liczby nauczycieli 

prowadzących zajęcia w danej szkole. 

 

§ 5. Prawa nauczycieli prowadzących zajęcia  

 

Każdy nauczyciel projektu ma prawo do:  

1) otrzymania bezpłatnych materiałów potrzebnych do realizacji zajęć w ramach projektu w 

ilości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, 

2) zgłaszania uwag i propozycji do szkolnego koordynatora projektu. 
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§ 6. Obowiązki nauczycieli prowadzących zajęcia 

 

 1. Każdy uczestnik i uczestniczka działań projektowych zobowiązuje się do:  

1) udostępnienia danych niezbędnych do realizacji projektu (załącznik nr 5);  

2) uczestniczenia w zorganizowanych spotkaniach z dyrektorem danej szkoły, koordynatorami 

projektu, księgową w ramach przewidzianych form współpracy;  

3) prowadzenia dziennika zajęć; 

4) przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu zajęć oraz 

przeprowadzenia ankietowego pomiaru jakości zajęć oraz przygotowania statystyk z 

przeprowadzonych pomiarów; 

5) gromadzenia materiałów do sprawozdań, przygotowania prezentacji multimedialnych;  

6) udziału w konferencjach i spotkaniach dotyczących realizacji projektu (konferencje, spotkania 

z rodzicami);  

7) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

projektu; 

8) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić przebieg projektu;  

9) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;  

10)dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w deklaracji 

uczestnictwa w projekcie;  

2. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do 

udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym 

upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.  

 

§ 7. Zasady monitorowania przebiegu zajęć  

 

1. Monitorowanie przebiegu zajęć w ramach projektu będzie prowadzone przez szkolnych 

koordynatorów projektu oraz koordynatora projektu.  

2. Monitorowanie obejmować będzie:  

1) dotrzymanie harmonogramu; 

2) weryfikację grupy docelowej;  

3) kontrolę obecności uczniów na zajęciach; 

4) weryfikację realizowanej formy wsparcia;  

5) prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, listy obecności), 

6) przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu zajęć. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia  2022 roku i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji projektu.  

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na 

zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub 

warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli 

realizacji projektu.  
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3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora 

projektu, który jest reprezentantem beneficjenta Gminy Prochowice  

       4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 Załącznik nr 1 – FORMULARZ  REKRUTACYJNY 

 Załącznik nr 2 – PROTOKÓŁ  REKRUTACJI  

 Załącznik nr 3 - LISTA  NAUCZYCIELI  PROWADZĄCYCH  ZAJĘCIA 

 Załącznik nr 4 – LISTA  REZERWOWA 

 Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO  

PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU  

 Lp Nazwa  

Dane 

uczestników  

1 Imię   

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Płeć  

5 Wykształcenie  

dane kontaktowe 

uczestnika  

6 Województwo  

7 Powiat  

8 Gmina  

9 Miejscowość  

10 Ulica  

11 Nr budynku  

12 Nr lokalu  

13 Kod pocztowy  

14 Telefon kontaktowy  

15 Adres e - mail  

Ponadto oświadczam, że:  

1) jestem nauczycielem zatrudnionym w Szkole 

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

2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia formularza 

rekrutacyjnego;  

3) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki; 

4) oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w 

działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu; 

5) zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6) oświadczam, iż zamieszkuję na terenie Województwa Dolnośląskiego.  

 

……………………................                                                     ...........................................  
(miejscowość , data)                                                                                                              (podpis uczestnika)  

 

Data wpływu formularza  Podpis osoby przyjmującej 
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Załącznik nr 2 
 

PROTOKÓŁ REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW  

 

W ramach RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

W dniu ………....................................................... Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

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

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

…........................................................................................... przeprowadziła zgodnie z przyjętymi 

kryteriami dostępu rekrutację nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. “Rozwój 

kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice  “. Po przeanalizowaniu ……….. 

formularzy rekrutacyjnych oraz załączników do prowadzenia zajęć wybrano …… nauczycieli: W 

załączeniu listy nauczycieli i listy rezerwowe.  

5. Uwagi: 

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

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

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

Podpisy Członków komisji: …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 

 

LISTA NAUCZYCIELI 

 zakwalifikowanych do realizacji zajęć w Projekcie realizowanym w ramach Konkursu nr 

RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn “Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy 

Prochowice  “. realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Prochowicach , 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach , Szkole Podstawowej im. Ks. 

Jana Twardowskiego w Dąbiu( właściwe podkreślić)  . 

 

 

L.P Imię i Nazwisko  

   

   

   

   

   

   

 

 

Podpisy Członków komisji  

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” realizowany przez 

Gminę Prochowice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 

Załącznik nr 4 

 

 

LISTA REZERWOWA   NAUCZYCIELI 

 zakwalifikowanych do realizacji zajęć w Projekcie realizowanym w ramach Konkursu nr 

RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn “Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy 

Prochowice  “. realizowanych w  Szkole Podstawowej nr 1  im. Mikołaja Kopernika  w Prochowicach 

, Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach , Szkole Podstawowej im. Ks. 

Jana Twardowskiego w Dąbiu( właściwe podkreślić) .  

 

 

L.P Imię i Nazwisko  

   

   

   

   

   

   

 

 

Podpisy Członków komisji  

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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Załącznik nr 5  

 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku art. 13 i/lub 14  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 
W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” 
przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem Państwa danych jest: 

▪  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się korzystając z adresów 

mailowych:  

▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail 

inspektor@umwd.pl; 

▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-

mail iod@miir.gov.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 

2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz 

statystycznych;  

4) Przetwarzanie Państwa 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. g 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) dalej zwane RODO. 

5)  W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

▪ 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, 

▪ 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, 

▪ 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.), 
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▪ 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). 

 

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucje Pośredniczące PRO WD 

2014-2020, członkowie Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach RPO WD 2014-2020, 

podmiot udzielający wsparcia techniczno-merytorycznego, Minister właściwy ds. rozwoju 

regionalnego,  powołani eksperci, biegli, strony, Beneficjent,  oraz podmioty, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy  na zlecenie 

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczących PRO WD 

2014-2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach 

RPO WD 2014 – 2020. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP 

Urzędu. 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania oceny, 

wyboru do dofinansowania i rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz do czasu 

zakończenia archiwizacji dokumentacji. 

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do 

usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego 

obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej oraz prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlegają  Administratorzy. 

9) Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznacie, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10) Z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), podanie danych 

osobowych jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w przypadku 

wyboru projektu do dofinansowania – zawarcia umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie 

oraz brak możliwości udzielenia wsparcia.  

11) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ,DNIA                                                                                                                                           PODPIS  

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

 



 
 
 
 
 

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” realizowany przez 

Gminę Prochowice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


