
Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

„Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów”

§ 1. Przepisy ogólne

1. Projekt  pt.  „Mobilność  kadry  edukacyjnej  środowisk  senioralnych  kluczem  do  aktywności

seniorów”  jest  realizowany  przez  Fundusz  Inicjatyw  Lokalnych  (FIL)  w  konsorcjum  z

Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (KUTW) oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w

Siewierzu (UTWS). 

2. Fundusz  Inicjatyw  Lokalnych  pełni  w  projekcie  funkcję  organizacji  wysyłającej.  Partnerem

projektu (zwanym dalej  organizacją  przyjmującą)  jest  firma IFOM mająca swoją  siedzibę  we

Włoszech.

3. Projekt  jest  realizowany przy  wsparciu  programu Unii  Europejskiej  ERASMUS+ na podstawie

umowy nr  2018-1-PL01-KA104-049790  zawartej  pomiędzy  organizacją  wysyłającą  a  Fundacją

Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+.

4. Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2018 do 31.07.2019.

5. Głównym  celem  projektu  jest  poszerzenie  wiedzy  i  udoskonalenie  umiejętności  z  zakresu

nowoczesnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych  oraz  językowych  26  przedstawicieli

konsorcjum. Wyżej wymienione osoby wezmą udział w 7-dniowym kursie na Teneryfie, podczas

którego  podniosą  swoje  kompetencje  komunikacyjno-cyfrowe  oraz  udoskonalą  znajomość

języka angielskiego.

6. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:

a) grupę docelową,

b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c) wymagane dokumenty,

d) prawa i obowiązki uczestników,

e) zasady rezygnacji z projektu.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji

organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora.

8. Biuro  projektu  mieści  się  w  siedzibie  Funduszu  Inicjatyw  Lokalnych,  ul.  Polska  14B,  42-400

Zawiercie.

9. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie: http://www.fil.info.pl  

http://www.fil.info.pl/


§ 2. Grupa docelowa

1. Uczestnikami projektu będzie łącznie 26 osób: przedstawicieli kadry zarządzającej, edukacyjnej,

szkoleniowej  organizacji  wchodzących w skład konsorcjum, tj.  Funduszu Inicjatyw Lokalnych,

Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu.

2. Uczestnikami projektu będzie:

a) 11 przedstawicieli Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

b) 11 przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu,

c) 4 przedstawicieli Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

§ 3. Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca. 

2. Rekrutacja  trwa min.  2  tygodnie,  w miesiącach sierpień-wrześniu  2018 r.  Data  rozpoczęcia  i

zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostanie podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Odbędą się dwie tury mobilności. W każdej turze do udziału w zagranicznej mobilności zostanie

zakwalifikowanych 13 osób. 

4. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana w składzie:

- koordynator konsorcjum, 

- 1 przedstawiciel Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- 1 przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu.

5. Organizacja  wysyłającą  ogłasza  rekrutację  poprzez  zamieszczenie  ogłoszenia  na  tablicach

ogłoszeń umieszczonej  w  widocznym miejscu  w budynkach FIL,  KUTW, UTWS i  na  stronach

internetowych wszystkich organizacji.

6. Zgłoszenia  do  projektu  dokonywane  będą  na  podstawie  formularza  zgłoszeniowego

stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Ocena zostanie dokonana przez komisję rekrutacyjną na podstawie niżej opisanych kryteriów i

zamieszczona  na  karcie  oceny  (karcie  rekrutacyjnej),  stanowiącej  załącznik  2  do  niniejszego

regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

8. Każda  osoba  dokonująca  zgłoszenia  do  udziału  w  projekcie  jest  zobowiązana  do  podpisania

oświadczenia  uczestnika  projektu o  wyrażeniu  zgody na przetwarzanie  danych osobowych –

brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie (załącznik nr 2) oraz klauzuli informacyjnej

realizowanej w związku a art. 13 i art. 14 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 (RODO)

(załącznik nr 3).

II. Kryteria rekrutacyjne podstawowe

1. Posiadanie statusu przedstawiciela FIL, KUTW, UTWS (pracownik członek, wolontariusz) - ocena:

spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych:

a) kadra zarządzająca – liderzy sekcji, członkowie zarządu, rady programowej, pracownicy

b) kadra  edukacyjna/szkoleniowa  –  osoby  pracujące  z  osobami  dorosłymi  w  zakresie

szkoleń dla organizacji pozarządowych

2. Posiadanie  podstawowej  znajomości  języka  angielskiego  i  podstawowej  znajomości  obsługi

komputera (ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).

3. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.

III. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe:

1. Ocena z przedmiotów zawodowych, ocena z języka obcego i zachowania:

a) Ocena  motywacji  do  wzięcia  udziału  w  projekcie  i  poszerzenia  umiejętności  z  zakresu  

nowoczesnych  technologii  informacyjno-komunikacyjnych na  podstawie  ankiety  zawartej  w

formularzu zgłoszeniowym zawierającej 4 pytania zamknięte i 1 otwarte. Przy każdej odpowiedzi

nadawane będą punkty w skali od 0 do 40, wg klucza:

0 – brak motywacji,

10 – słaba motywacja,

20 – dostateczna motywacja,

30 – dobra motywacja,

40 – bardzo dobra motywacja.

Średnia punków będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji i zaangażowania. 

b) Poziom  znajomości  obsługi  komputera   na  podstawie  pytania  zawartego  w  formularzu
zgłoszeniowym. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 6, wg klucza:

brak znajomości obsługi komputera – 0 pkt.,
podstawowa znajomość obsługi komputera - 2 pkt., 
średnia  znajomość  obsługi  komputera   (znajomość  min.  3  programów,  aplikacji  i  portali
społecznościowych) – 4 pkt.
zaawansowana znajomość obsługi  komputera (znajomość więcej  niż 3 programów, aplikacji  i
portali społecznościowych) – 6 pkt.

c) Poziom  znajomości  języka  angielskiego   na  podstawie  testu  dołączonego  do  formularza

zgłoszeniowego.  Przy  każdej  odpowiedzi  nadawane  będą  punkty  -  prawidłowo  udzielona

odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt. Do uzyskania max. 15 pkt.



2. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane,

suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane

do projektu. 

3. Z rekrutacji zostanie sporządzona lista główna i rezerwowa. Obie listy zostaną umieszczone na

tablicy  ogłoszeń  umieszczonej  w  widocznym  miejscu  w  budynkach  FIL,  KUTW,  UTWS  i  na

stronach internetowych wszystkich organizacji.

4. O kolejności  na liście decyduje suma uzyskanych punktów. Łącznie można zdobyć 61 pkt.  W

przypadku  uzyskania  takiej  samej  ilości  punktów  o  kolejności  na  liście  decydują  punkty

otrzymane za poziom znajomości języka angielskiego, następnie z poziomu znajomości obsługi

komputera.

5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem

(nieusprawiedliwiona  nieobecność  na  zajęciach  z  przygotowania  kulturowo-językowo-

pedagogicznego) przez osobę umieszczoną na liście głównej, zostanie ona wykluczona z wyjazdu

na kurs, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na

niej kolejności.

6. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.

7. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma

obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni i w przypadku decyzji pozytywnej

– zmiany wyników rekrutacji.

8. Ocena uczestników zostanie zamieszczona na kartach oceny, będzie dostępna do wglądu dla

każdej ze stron.

IV. Nabory dodatkowe

1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie, z

powodu opisanego w pkt. III.3 lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności

organizacja  wysyłającą  ma prawo  na  każdym  etapie  rekrutacji  do  ogłoszenia  dodatkowego/

dodatkowych naborów uczestników. 

2. W przypadku ogłoszenia  dodatkowego naboru/  naborów pierwszeństwo udziału  w projekcie

mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.

§ 4. Wymagane dokumenty

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz rekrutacyjny.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja uczestnictwa,



b) Umowa  pomiędzy  uczestnikiem  mobilności  zagranicznej  a  organizacją  wysyłającą  w

ramach  programu  Erasmus+  Edukacja  dorosłych,  akcja  Mobilność  kadry  edukacji

dorosłych,

c) Porozumienie  o  programie  mobilności  kadry  edukacji  dorosłych  w  ramach  sektora

Edukacja dorosłych w programie Erasmus+,

d) Warunki ogólne,

e) Deklaracja o przetwarzaniu danych osobowych.

f) 2 aktualne zdjęcia. 

3. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka otrzyma m.in. certyfikat ukończenia

kursu, dokument Europass Mobilność.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

 języka obcego,

 pedagogicznego,

 kulturowego.

2. Uczestnictwa  we wszystkich  spotkaniach  informacyjnych  w czasie  trwania  projektu  zarówno

przed wyjazdem, w czasie pobytu na kursie, jak i po powrocie.

3. Przygotowania  i  złożenia  wymaganego  zapisami  programu  Erasmus+  raportu  w  systemie

Mobility Tool, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

4. Gromadzenia podczas pobytu na Teneryfie materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych

upowszechniających  rezultaty  projektu,  uczestniczenia  w  spotkaniach  promocyjnych

upowszechniających rezultaty projektu.

5. Współpracy  z  osobami  zaangażowanymi  w  realizację  projektu  w  siedzibie  FIL  oraz  podczas

pobytu na Teneryfie, przestrzegania poleceń opiekuna z organizacji przyjmującej.

6. Odbycia  kursu  zgodnie  z  programem,  uczestnictwa  w  realizacji  programu  kulturowego

zagwarantowanego w czasie pobytu na Teneryfie.

7. Bezwzględnego  przestrzegania  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  podczas  podróży,

odbywania  kursu,  udziału  w  programie  kulturowym,  przebywania  na  terenie  miejsca

zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.

8. Posiadania  ważnych  dokumentów  uprawniających  do  pobytu  za  granicą,  tj.  ważny  dowód

osobisty  lub  paszport,  dokumentów  upoważniających  do  korzystania  z  bezpłatnej  opieki

medycznej tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.



§ 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Organizacja  wysyłająca  zastrzega  sobie  możliwość  wykluczenia  uczestnika/uczestniczki  z

projektu w przypadku naruszenia  niniejszego Regulaminu,  zasad  współżycia  społecznego lub

rezygnacji z członkostwa w organizacji.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w

przypadku gdy: 

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 Rezygnacja  w trakcie trwania  zajęć  przygotowawczych do mobilności  jest  możliwa w

przypadku  ważnych  powodów  osobistych  lub  zdrowotnych,  działania  siły  wyższej,  w

terminie  do  5  dni  od  zaistnienia  przyczyny  powodującej  konieczność  rezygnacji.

Przyczyna rezygnacji  nie  może być  znana przez  uczestnika/uczestniczkę w momencie

rozpoczęcia  udziału  w projekcie.  Rezygnacja  musi  być  złożona na piśmie,  do którego

należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy,

Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,

najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji. 

4. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  w  czasie  pobytu  za  zagranicą  uczestnik/

uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.

5. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  z  przyczyn  nieuzasadnionych  uczestnik/

uczestniczka może zostać obciążona kosztami poniesionymi na organizację jego/jej  udziału w

projekcie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http://www.fil.info.pl 

Zawiercie, 06.08.2018 r.

http://www.fil.info.pl/


Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu „Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych 

kluczem do aktywności seniorów” 
realizowanego przez Fundusz Inicjatyw Lokalnych 

przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA KANDYDAT/KA 

I. DANE OSOBOWE

1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania
ul. …………………………………………………… nr domu ………….. lokalu ………….

kod pocztowy  _ _ -_ _ _     miejscowość ……………………………………………

4. Miejsce i data urodzenia

5. PESEL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

6. Obywatelstwo

7. Nr telefonu

8. Adres e-mail

II. DANE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATKA/KI

1. Oświadczam, iż jestem przedstawicielem organizacji
(pracownik, członek, wolontariusz) 
(zaznaczyć odpowiednie):

FIL

KUTW

UTWS

2. Oświadczam, że w organizacji należę do jednej z 
grup 
(zaznaczyć odpowiednie):

kadra zarządzająca

kadra edukacyjna/szkoleniowa

3. Oświadczam, że posiadam podstawową znajomość 
języka angielskiego
(zaznaczyć odpowiednie):

tak

nie

4. Oświadczam, że posiadam podstawową znajomość 
obsługi komputera
(zaznaczyć odpowiednie):

tak

nie
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CZĘŚĆ B – OCENA MOTYWACJI, POZIOMU ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA, POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

ANGIELSKIEGO

I. ANKIETA MOTYWACYJNA

Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się lub 
nie zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami 
stawiając krzyżyk w odpowiednim polu

Zdecydowa
nie się

zgadzam

Raczej się
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej się
nie

zgadzam

Zdecydowa
nie się nie
zgadzam

1. Chcę wziąć udział w projekcie i ukończyć 
kurs z zakresu: Wdrażanie ICT (technologii 
informacyjno-komunikacyjnych) oraz 
nowych technologii do procesu nauczania i 
edukacji.

2. Dużą satysfakcję daje mi zdobywanie 
nowej wiedzy i umiejętności.

3. Dążę do osiągnięcia wyznaczonych sobie 
celów.

4. Uważam, że udział w projekcie 
spowoduje wzrost moich kompetencji 
cyfrowych, które będą miały wpływ na 
zwiększenie pewności siebie w zakresie 
poruszania się po Internecie. 

Proszę opisać swoją motywację do wzięcia 
udziału w projekcie i poszerzenia 
umiejętności z zakresu nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych

II. POZIOM ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA

Znajomość programów komputerowych, 
aplikacji internetowych, portali 
społecznościowych
(proszę wymienić):
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III. POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – TEST

W puste miejsce wpisz właściwą odpowiedź wybierając jedną z opcji: a, b lub c.

1) I’m Joanna and her_______ is Matylda.

a/ address b/ name c/ hobby

2) I really like listen ________ music.

a/ often b/ a c/ to

3) Have you ever ________ in Malta? No, it’s my first time.

a/ been b/ was c/ up

4) I can’t find this shop. ______ can I get there? 

a/ What b/ Why c/ How

5) _______ out! You have to be carefull.

a/ Look b/ Cry c/ That

Przetłumacz zdania na język angielski.

1) Mam na imię Monika.

……………………………………………………………………………..

2) Mam 62 lata.

……………………………………………………………………………..

3) Lubię podróżować i zwiedzać nowe miejsca.

………………………………………………………………………………

4) Gdzie znajdę sklep z pamiątkami?

………………………………………………………………………………..

5) Miło Cię poznać.

…………………………………………………………………………………..

Przetłumacz zdania na język polski. 

1) How old are you? You look pretty young!

…………………………………………………………………………………..

2) She is my best friend. We know each other from ages!
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……………………………………………………………………………………….

3) He is very talented.

………………………………………………………………………………………..

4) What is your name?

…………………………………………………………………………………………

5) Where are you from?

…………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz Inicjatyw

Lokalnych  w  celu  realizacji  projektu  „Mobilność  kadry  edukacyjnej  środowisk  senioralnych  

kluczem do aktywności  seniorów”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Mobilność kadry edukacyjnej środowisk

senioralnych kluczem do aktywności seniorów” i akceptuję jego zapisy.

3. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

4. Zostałem  poinformowany,  iż  projekt  jest  realizowany  przy  wsparciu  programu  Unii  Europejskiej

ERASMUS+.

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa w projekcie

poprzez zdjęcia i/lub filmy do celów promocji projektu.

6. Jestem  świadomy/ma,  że  zgłoszenie  chęci  udziału  w  projekcie  nie  jest  równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w nim. 

7. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do sekretariatu Funduszu Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, ul. Polska 14b.

……………………………………………………..                                                                                          …………………………………………………………..
miejscowość i data                                                                                              czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
w projekcie „Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych  

kluczem do aktywności seniorów” 
realizowanym przez Fundusz Inicjatyw Lokalnych  

przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ 
 

 

Ja niżej podpisany/a:  …………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

 

Zamieszkały/a    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

Numer PESEL:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

W związku z wolą przystąpienia do projektu pt. „Mobilność kadry edukacyjnej środowisk 

senioralnych kluczem do aktywności seniorów”: 

 WYRAŻAM ZGODĘ* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+ lub podmiot przez niego 

upoważniony zgodnie z art. 28 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO) do celów: 

− kontroli, 

− potwierdzenia prawidłowej realizacji projektu, 

− monitoringu i ewaluacji projektu. 

 WYRAŻAM ZGODĘ* na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym tzw. danych 

wrażliwych, w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, przez podmioty 

upoważnione, zgodnie art. 28 ust 3 RODO, Beneficjenta: Fundusz Inicjatyw Lokalnych oraz 

partnera projektu – firmę IFOM (Istituto per la Formazione, I’Occupazione e la Mobilita z 

siedzibą w 40126 Bolonia, Via Marsala 9) do celów i w zakresie niezbędnym do wywiązania 

się tych podmiotów z obowiązków wobec instytucji współfinansującej projekt (Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+ w Warszawie) 

wynikających z umowy nr 2018-1-PL01-KA104-049790, a w szczególności do: 

− celów związanych z przeprowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu, 

− potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

− udzielenia wsparcia w postaci udziału w zajęciach przygotowawczych, tj. zajęciach z 
językowych, kulturowych i pedagogicznych, 

− udzielenia wsparcia w postaci udziału w kursie na Teneryfie na temat wdrażania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu 
nauczania i edukacji, 

− kontroli, 
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− audytu i sprawozdawczości, 

− działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu. 

 WYRAŻAM ZGODĘ* na powierzanie przetwarzania moich danych osobowych przez 

Beneficjenta, zgodnie z art. 28 ust 3 RODO: 

− innym podmiotom przetwarzającym w celu organizacji wsparcia w ramach projektu. 

Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez 

nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane będą 

także udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione 

żądanie.  

 Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym 

WYRAŻAM ZGODĘ* także na wykorzystanie przez FIL mojego wizerunku (twarzy, ubioru, 

zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który FIL może utrwalić w postaci 

fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń z udziałem FIL. Zgoda, o której 

mowa powyżej udzielania jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda 

obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym 

wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda 

forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez FIL prowadzoną, w 

szczególności w celu promowania programów (projektów) przez FIL prowadzonych. FIL jest 

ponadto uprawniony do udzielania dalszych zgód na wykorzystanie mojego wizerunku, w 

ramach zgody udzielonej niniejszym oświadczeniem, dla innych podmiotów (osób, jednostek 

organizacyjnych), w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów 

prowadzonej przez FIL działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku 

zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw. Oświadczam, że 

rozumiem treść niniejszego oświadczenia, rozumiem ją i jestem świadomy/a skutków 

prawnych z niego wynikających. 

 WYRAŻAM ZGODĘ* na otrzymywanie od Funduszu Inicjatyw Lokalnych drogą elektroniczną, z 

wykorzystaniem podanych przeze mnie Danych, na adres e-mail:  

− informacji na temat działalności prowadzonej przez FIL,  

− zaproszeń na wydarzenia z udziałem FIL,  

− informacji marketingowych opracowanych przez FIL,  

− informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, 

promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newsletters), 

informacji na temat programów prowadzonych przez FIL w rozumieniu ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 

ze zm.) 

  

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

Miejscowość, data       CZYTELNY PODPIS 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

„MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ ŚRODOWISK SENIORALNYCH 

KLUCZEM DO AKTYWNOŚCI SENIORÓW”

REALIZOWANEGO PRZEZ FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH 

PRZY WSPARCIU PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W  związku  z  wolą  przystąpienia  do  projektu  pt. „Mobilność  kadry  edukacyjnej  środowisk

senioralnych kluczem do aktywności seniorów” przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest  Fundusz Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w

Zawierciu,  ul.  Senatorska  14,  42-400  Zawiercie,  tel.  326702014,  adres  e-mail:

funduszinicjatyw@interia.pl.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których

mowa w 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  projektów

współfinansowanych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

3. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w projekcie pn.

„Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów”, a

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach

projektu. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Mobilność

kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów”, w szczególności

potwierdzania  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,

kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno-promocyjnych  w  ramach

projektu.

5. Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  beneficjentowi  realizującemu

projekt  –  Fundusz  Inicjatyw  Lokalnych,  ul.  Senatorska  14,  42-400  Zawiercie,  partnerowi

projektu – firmie IFOM (Istituto per la Formazione, I’Occupazione e la Mobilita z siedzibą w

40126 Bolonia, Via Marsala 9) oraz  instytucji współfinansującej projekt – Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie. Moje

dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom realizującym niezbędne  działania  na

zlecenie Fundusz Inicjatyw Lokalnych, m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe, linie lotnicze.

6. FIL  może  być  zobowiązany  do  przekazania  (udostępnienia  miejsca  przechowywania)

danych  do  organów Unii  Europejskiej,  a  także  do  Państw  niebędących  członkami  Unii

Europejskiej  ani  członkami  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  jeżeli  okaże  się  to

konieczne  zgodnie  z  regulacjami  dotyczącymi  programów  i  projektów  prowadzonych

przez  Fundację Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Narodową  Agencję  programu  Erasmus+.

Będzie  się  to  odbywało  zawsze  w  dobrej  wierze,  mając  na  względzie  konieczność

zapewnienia jak najlepszej ochrony danych.

mailto:funduszinicjatyw@interia.pl
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7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

9. Moje  dane  osobowe będą  przechowywane do  czasu  rozliczenia  projektu  pn.  „Mobilność

kadry  edukacyjnej  środowisk  senioralnych  kluczem  do  aktywności  seniorów”  oraz

zakończenia archiwizacji dokumentacji.

10. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych oraz do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w

art. 16-21 RODO.

11. Mam prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, w przypadku uznania, że moje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

12. W  przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  prosimy  o  kontakt  z

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@fil.info.pl.

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

Miejscowość, data CZYTELNY PODPIS

mailto:iod@fil.info.pl

