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Formularz Zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika 

do projektu pn. „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”,  

nr: POPC.03.01.00-00-0146/18 
 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X" 
[WYPEŁNIA UCZESTNICZKA/ UCZESTNIK] 

 
 
 

A. DANE OSOBOWE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA 

                                                 

Imię 

 

                                                 

Nazwisko PESEL 
 

B. ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE 
 

                                                 

 
Ulica nr domu/nr mieszkania 

 
Kod pocztowy Poczta Miejscowość 

 

                            

Województwo Powiat 

 

                                                 

Gmina 

 

                                                 

Telefon domowy (wraz z numerem kierunkowym)* Telefon komórkowy* 

 

                                                 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)* 

 
*Obowiązkowe jest podanie min. 1 formy kontaktu – numeru telefonu lub adresu e-mail 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
C. DANE DODATKOWE 

 
1. Czy uczestniczka/uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności? 
☐ NIE 
☐ TAK (prosimy o załączenie kserokopii orzeczenia) 
☐ ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 
 

2. Proszę wskazać posiadane wykształcenie 
☐ GIMNAZJALNE 
☐ NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE 
☐ PODSTAWOWE 
☐ POLICEALNE 
☐ PONADGIMNAZJALNE 
☐ WYŻSZE 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 

1. Ja niżej podpisany/-a deklaruję chęć uczestniczenia w projekcie „Spółdzielnia Otwartej Edukacji  

w bibliotece”, nr: POPC.03.01.00-00-0146/18”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Jednocześnie: 

a) Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie określone w 

Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

b) Oświadczam, że dane osobowe i pozostałe informacje odpowiadają stanowi faktycznemu, i są 

prawdziwe. 

c) Oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

d) Wyrażam/Nie wyrażam zgodę/-y (*niepotrzebne skreślić) na użycie mojego wizerunku na potrzeby 

promocji projektu. 

e) Oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany/-na, że projekt jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
 
 

…..………………………………………          …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                  CZYTELNY PODPIS  

 
  



 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO  
 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece“ oświadczam, że 
zostałem poinformowany, że: 
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
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 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
(POPC) na podstawie:  
a. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

i. 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

ii. 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), 

iii. 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.); 

b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację       programów 
operacyjnych”:  

i. 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, 

ii. 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.), 

iii. 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). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu “Spółdzielnia  Otwartej 
Edukacji w bibliotece“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach POPC. 



 
 

 

 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacji “Centrum Cyfrowe”, 
ul. Chmielna 24 lok 2, 00-020 Warszawa, partnerowi projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. 
Stanisława Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta lub 
partnera uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i 
audyt w ramach POPC. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu,  
a odmowa  ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty beneficjenta: kontakt@centrumcyfrowe.pl. 
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 
 
 

 
 

 
 
  

…..……………………………………… …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”,  

nr: POPC.03.01.00-00-0146/18 
  

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Spółdzielnia Otwartej 

Edukacji w bibliotece”, nr: POPC.03.01.00-00-0146/18 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III: Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Organizatorem Projektu jest Fundacja Centrum Cyfrowe, ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa w 
Partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. 

3. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie 
się otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz korzystanie z TIK wśród osób zajmujących się edukacją 
dzieci i dorosłych (w szczególności bibliotekarzy, pracowników domów kultury oraz innych 
edukatorów) oraz osób z lokalnych społeczności zainteresowanych tematyką tworzenia otwartych 
zasobów edukacyjnych oraz rozwijaniem kompetencji cyfrowych. .  

4. Okres realizacji zajęć edukacyjnych: 06.2019 - 06.2022. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski. 
5. Biuro Projektu: Fundacja Centrum Cyfrowe, ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa. 

 
§ 2 

Zakres usług oferowanych w projekcie 
1. W projekcie będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne zwiększające kompetencje cyfrowe lokalnej 

społeczności w zakresie tworzenia własnych zasobów edukacyjnych. 
2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
3. Projekt  realizowany  będzie  na  terenie  całej Polski.   Jest  on  skierowany do osób zajmujących się   

edukacją dzieci i dorosłych (w szczególności bibliotekarzy, pracowników domów kultury oraz innych 
edukatorów) oraz osób z lokalnych społeczności zainteresowanych tematyką tworzenia otwartych 
zasobów edukacyjnych oraz rozwijaniem kompetencji cyfrowych. 

4. Jeden uczestnik/uczestniczka może brać udział w kilku różnych formach wsparcia. 
 
  

§ 3 

Rekrutacja 
1. Za rekrutację odpowiedzialny jest prowadzący/trener każdej formy wsparcia w porozumieniu  
     z odpowiednimi Koordynatorami 
2. Na dokumenty uczestnictwa w projekcie składają się: 

a)    formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa; 
b)    oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego; 
c)    regulamin rekrutacji i uczestnictwa; 

3.  Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

4.   Osoby biorące udział w rekrutacji muszą mieścić się w przedziale wiekowym 18 – 64 lata. 
5.  W przypadku większej liczby chętnych (z tą samą liczbą pkt.) na dany rodzaj aktywności  

o zakwalifikowaniu zdecyduje prowadzący/trener w porozumieniu z odpowiednim Koordynatorem. 
6.  W razie potrzeby zostaną utworzone listy rezerwowe zgłoszonych uczestniczek/ników. 
 



 
 

 

 
 
 
 

§ 4 

Obowiązki uczestników i uczestniczek 
1.     Uczestnicy i uczestniczki zakwalifikowani/ne do udziału w zajęciach zobowiązani/ne są do: 

a)    regularnego uczestniczenia w zajęciach/szkoleniach; 

b)    uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do udzielania informacji 
dotyczących postępów w kształceniu; 

c)    przestrzegania punktualności;  

f)     poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem; 

g)  w  przypadku  rezygnacji z udziału w projekcie/nieobecności uczestniczka/uczestnik jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym prowadzącego/trenera; 

h)    po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wyrażam także zgodę na przekazywanie 
moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1.   Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie   

trwania Projektu w formie aneksu. 
Końcowa  interpretacja  Regulaminu  w  ramach  Projektu  należy  do  Koordynatora  Projektu   
w  oparciu  o  zasady i wytyczne obowiązujące dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 
 
 
 
 
 

…..………………………………………          …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                  CZYTELNY PODPIS  


