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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

,,Cyfrowa Gm i na i Miasto Czenrion ka-Leszczyny"

Unia Europejska
Eu.op€jrki Flndu5z
Roarcju Reglonatn€go

Umowa o powierzenie grantu nr 5412018

sl
Postanowienia og6lne

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszc4ny realizuje projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina i Miasto
Czenrvionka-Leszczynf' w ramach projeKu "Obywatel.lT - program rozwoju
kompetencji cyfrowych os6b powy2ej 25 toku zycia zamieszkalych w wojew6dztwie
Slqskim i opolskim", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lala 2014-2020 lll 05 priorytetowa - cyfrowe kompetencje
spoleczef stwa. Dzialanie 3.'1 . - Dzialania szkoleniowe na tzecz rozwoju kompetencji
clrowych.

Zasieg terytorialny projektu - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Okres realizacji projektu: 2 listopada 20',8r. - 31 lipca 2019r.

Niniejszy Regulamin okresla kryteria uczestnictwa i rekrutacji Uczestniczeld
Uczestnik6w szkolenia.

s2
Definicje

U2ywane w ramach niniejszego Regulaminu okreslenia ka2dorazowo oznacz4q:

Projekt - projekt pn. ,Cfirowa Gmina i Miasto Czeruionka-Leszczynf'.

Gmina - Gmina i Miasto Czeruvionka-Leszczyny - Grantobiorca wybrany w procesie
otwartego naboru, ogloszonego pzez Operatora, kt6ry realizuje projekt na podstawie
umowy powierzenia grantu.

Grant - Srodki finansowe, kt6re operator powierzyl Grantobiorcy na realizacje
projektu.

Kandydat - osoby, kt6re ukoriczyly 25 rok 2ycia w dniu pzystApienia do projeKu
(tj. na dziei zlo2enia formulaza zgloszeniowego), zamieszkale na terenie Gminy
i Miasta Czeruionka-Leszczyny.

UczestniUUczestniczka szkolenia - osoby zakwalifikowane do udzialu w projekcie.

Uzqd - Kancelaria Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Parkowa g,

44-230 Czewionka-Leszczyny, parter).

Wydzial SPS - Wydzial Spraw Spolecznych (ul. 3 Maja 19, 44-230 Czenrvionka-
Leszczyny, lel. 321 43 12 251, e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl)

Dokumenty rekrutacyine - komplet dokument6w, kt6ry nale2y zlo2y| w terminie
podanym w ogloszeniu o naborze.

. Zesp6l ds. realizacji pdektu - Zesp6l ds. realizacji projeKu pn.: ,Cyfrowa Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny" powolany Zazqdzeniem Nr 466/18 Burmistrza
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Gminy i Miasta Czerurrionka-Leszczyny z dnia 2.10.2018r. (do zadafi min. nale2y
ocena formular4 zgloszeniowych i kwalifikacja uczestnik6 uczestniczek do
projektu).

Miejsca realizacji projeKu - miejsca prowadzenia szkolefi w ramach projektu,
w tym lokalizacje dostosowane do potrzeb os6b z niepelnosprawno6ciami.

POPC - Program Operacyjny Polska Clrowa na lala 20142020.

s3
Kandydaci

Osoby w wieku powy2ej 25 roku 2ycia, zamieszkujqce Gming i Miasto Czenvionka-
Leszczyny (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie wojew6dztwa Slqskiego,
w tym kobiety, mezczyzni, osoby niepelnosprawne.

Szczegolowe zasady naboru okresla niniejszy Regulamin, dostgpny w Wydziale SPS
oraz na stronie internetowej Gminy www.czeruionkaleszczyny.pl (zakladka projektu:

,Cyf rowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszcq ny" ).

s4
Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne skladajq sie z nastepujqcych element6w:

a) FORMULAM ZGLOSZENIOWY NA SZKOLENIE W MMACH PROJEKTU
"Cyfrowa Gmina i Miasto Czenivionka-Leszczyny', kt6ry nale2y przygotowa6
w formie elektronicznej lub wypelni6 odrgcznie, pismem czytelnym iprzedlo2y6
z czytelnym podpisem Kandydata (skladany w I etapie naboru);

b) DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (skladana w ll etapie naboru);

c) oswADczENrE o zAPozNANru slE z oBowlAzKlEM INFoRMACYJNYM
ODBIORCY OSTATECZNEGO (skladane w ll etapie naboru);

d) OSWADCZENIE O NIEPELNOSPRAWNOSCI UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

- jeSli dotyczy (skladane w ll etapie naboru);

Dokumenty rekrutacyjne dostqpne bede w Uzqdzie, Wydziale SPS, na stronie
internetowej www.czenrvionka-leszczyny.pl (zakladka projektu: ,Cfirowa Gmina
i Miasto Czenrionka-Leszc4nf ). Zlo2one dokumenty rekrutacyjne nie podlegajq
zwrotowi.

s5
Procedura naboru dokument6w rekrutacyjnych

Rekrutacja bgdzie prowadzona w spos6b bezstronny zgodnie z warunkami jawnymi
i jednakowymi dla wszystkich kobiet i mq2czyzn, z zachowaniem r6wnych szans
i niedyskryminacji, w tym dostepno6ci os6b niepelnosprawnych.

Do udzialu w projekcie zostane zakwalifikowane lqcznie 144 osoby.

Proces rekrutacji prowadzony bqdzie w od 23.01.2019r. itnra6 bgdzie do 30.06.2019r.

a) Gmina zastrzega sobie mo2liwo56 ogloszenia wczesniejszej daty zakofczenia
naboru w momencie wplyniecia dostatecznej liczby formularzy zgloszeniowych.

W I etapie naboru nale2y zlo2yi tylko wypelniony FORMULARZ ZGLOSZENIOWY NA
SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "Cyfrowa Gmina i Miasto Czemrionka-
Leszczyny" (Zgodnie z $ 4 ust. 1a niniejszej Umowy) - Zalqcznik Nr'1 do Regulaminu.
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Po utworzeniu wstqpnej listy uczestnik6w, na podstawie zgormadzonych Formularzy
zgloszeniowych, Zesp6l ds. realizacji projektu poinformuje (w jeden z nize!
wymienionych sposob6w: telefonicznie, e-mailowo na adres wskazany w Formularzu
zgloszeniowym) o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu kandydata do ll etapu
naboru.

W ll etapie skladane sq pozostale dokumenty rekrutacyjne wymienione w S 4 ust. 1 b -
d niniejszej Umowy (Zalqczniki Nr 2 - 4 do Regulaminu).

Dokumenty rekrutacyjne nale2y zloZye osobiScie w Urzqdzie, Wydziale SPS lub
pzesla6 pocztq na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czeruvionka-Leszczyny.

W pzypadku dokument6w pzeslanych pocztq tradycyjnq liczy sig dzieh wplywu do
Uzqdu, a nie data stempla pocZowego.

s6
Kryteria oceny

Dokumenty rekrutacyjne bqdq oceniane w oparciu o nastgpujqce kryteria:

1) Miejsce zamieszkania - Gmina i Miasto Czeruvionka-Leszczyny (2r6dlo weryfikacji -
o5wiadczenie o miejscu zamieszkania)

2) Wiek uczestnika - osoby po 25 roku 2ycia (2r6dlo weryfikacji - data urodzenia),

3) Kolejno56 zgloszeh.

W pzypadku os6b niepelnosprawnych, bqdq miaty one pienivszeistwo w naboze.

Po weMikacji kandydat6w zostanie ustalona lista uczestnik6w na poszczeg6lne
zajecia. Ponadto zostanie utworzona lista rezeMowa, z kt6rej bgdq kierowane osoby
w przypadku sytuacji losowych.

W przypadku wiqkszej liczby chgtnych niz planowano, zostanq zastosowane kryteria
dodatkowe wynikajqce ze specyfiki realizowanych dzialari i potzeb grupy docelowej:

a) Modul szkoleniowy: ,,Rodzic w lnternecie" - pierwszehstwo w naborze majq osoby
bedece rodzicami lub opiekunami dzieci w wieku pzedszkolnym i szkolnym,

b) Modul szkoleniowy: ,Rolnik w sieci" - pierwszeistwo w naborze majq osoby
bqdqce rolnikami lub domownikami rolnika,

c) Modul szkoleniowy: ,M6j biznes w sieci" oraz ,Twozq wlasnq stronq internetowq
(blog)" - pierwszeistwo w naborze majq osoby prowadzqce firmq lub
przygotowujqce siq do jej zalo2enia.

Dokumenty rekrutacyjne bgdq oceniane przez czlonk6w Zespolu ds. realizacji projektu.

Zespol ds. realizacji p@ektu ocenia6 bqdzie dokumenty rekrutacyjne, kt6re wplyna do
momentu zamknigcia naboru procesu rekrutacji.

Pzy kwalifikacji uczestnik6w szkoleri Zespol ds. realizacji projektu we2mie pod uwagg
wymogi opisane w Wytycznych w zakresie realizacji zasady r6wno6ci szans
i niedyskryminacji, w tym dostqpnoSci dla os6b z niepelnosprawnoSciami oraz zasady
r6wno6ci szans kobiet i mq2czyzn w ramach funduszy ununych na lata 2014-2020.

Zespol ds. realizacji projeKu po dokonaniu oceny dokument6w, w oparciu o kMeria
wymienione w niniejszym Regulaminie S 6 pkt. 1 - 3 sporzqdza Listy podstawowe
uczestnik6w projektu.

@
OBYWATEL.IT

Unia Europejska
Europ€iski Firndusz
Rozwoiu Reglon.l^cgo

5.

6.

7.

1.

4.

5.

6.

7.

PrcJeld 
"Cytowo Gmino i Miosto Czen tionl<o-L.szczynt" jesa rcolizornny w rcmoch pojeku ,Obywoteli - ptogrcn rczwoju kon8rencji cyftowych osdb

powyiej E roku iycio zonht2kotych w woiewddrtwie tlqsklm i opolskim", wspbllnansowaneqo ze trcdkbw Unii eurcpejski4 w romo.h EunpeJskiego Fufituszu
Rozwolu Regionolnego w .omo.h Progrunu operccylnego Polsko Cylrowo no loto 207+2020 ltl ot ptiorytetowo - cyiowe konpetencje spoteczetstwo.
Uiolonte 3.1. - Uiolonio tzkobniowe no ne.z rozwoju konpetencii cyftowych



ffifmr" I ffilTroscouta
@

OEYWATEL.IT

Unia Europejska
arop€jski Fundus.
Rozurru Regionatnego

8. Zesp6l ds. realizacji projektu spozadza dodatkowo Listy rezerwowe uczestnik6w
projektu, na K6rych zostana umieszczone osoby, kt6re nie znajde siq na li6cie
podstawowej. W przypadku rezygnacji z udzialu osoby z Listy podstawowej, udzial
w projekcie zaproponowany zostanie osobie z Listy rezenrvowej (wedlug kolejnoSci).

9. Decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu do udzialu w projekcie pzekazana zostanie
Uczestniczkom/Uczestnikom w jeden z ni2ej wymienionych sposob6w: telefonicznie,
e-mailowo na adres wskazany w Formularzu zgloszeniowym.

10. Dodatkowo informacje o wynikach rekrutacji na dany rodzaj szkolenia udzielane bqdq
w Wydziale SPS.

ll.Decyzje Zespolu ds. realizacji projektu sq ostateczne i nie podlegajg odwolaniu.

s7
Zasady uczestniclwa w Projekcie

1. Uczestnicy szkoleh zobowiqzani sq do:

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

b) wyrazenia zgody na gromadzenie, pzetwazanie i przekazywanie danych
osobowych (w tym danych wra2liwych - jesli dotyczy) otaz na Wkotzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku dla cel6w zwiqzanych z realizacjq Projehu;

c) terminowego i punKualnego stawianie siq na zajgcia;

d) rzetelnego pzygotowywania siq do zajqd zgodnie z zaleceniami wykladowc6w.

Uczestnicy szkolei zobowiqzani sq do udzialu tylko w jednym z bezplatnych szkolen
przewidzianych w projekcie.

Uczestnicy szkolefi zobowiqzani sq do aKywnego uczestnictwa w pzewidzianej dla
nich formy wsparcia orcz ka2dotazowego potwierdzania obecnosci na nich podpisem
na li6cie obecnoSci.

4. Warunkiem ukoiczenia szkolenia oraz otrzymania za6wiadczenia jest uzyskanie
100% frekwencji na zajgciach.

Uczestnicy szkolei zobowiqzani sq do dostarczenia wszystkich wymaganych
dokument6w zwiqzanych z realizaqq projektu.

Uczestnicy szkoleiobowiqzani se do wypelnienia wszystkich wymaganych ankiet.

Uczestnicy szkolei zobowiqzani sq do przystqpienia do test6w sprawdzajqcych
poziom wiedzy i umiejqtno6ci zdobytych na zajqciach.

Uczestnicy projektu otzymajq bezplatne materialy szkoleniowe, kt6rych odbi6r
potwierdzq wlasnorqcznym podpisem. W przypadku rezygnacji w poczqtkowej fazie
zajg6 Uczestnicy bqdq zobowiqzani do zwrotu wszystkich material6w szkoleniowych,
kt6re zostanq pzekazane kolejnej osobie zakwalifikowanej do projektu.

Uczestnicy Projektu podczas szkoleri bqdq mieli zapewniony nieodplatny
poczqstunek.

s8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Proiekcie

1. Rezygnacja z udzialu w projekcie mo2liwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i nastqpuje poprzez zlozenie pisemnego o6wiadczenia.

HojeK 
"Cylrowo 
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FORMULARZ ZGLOSZENIOWY NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU
'Cyfrowa Gmina i Miasio CzeMionka-Leszczyny"

DEKLAMCJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

oswhDczENtE o zApozNANtu stE z oBowrAZKrEM TNFoRMAcyJNyM oDBtoRcy
OSTATECZNEGO

oSwADczENlE o NtEpELNospRAWNosct uczEsrNtKA tNDywIDUALNEGo

Ptohk 
"Cyftowo 

Cnino i Miosto Czerwionko-Leszczyny" jett .eolimwohy w rumoch ptoj.ku 
"Obywotel.lT - progrcm ozwoju kompeaencji cyJrowych os6b

powyiej 25 toku iycio zonies.kotch w wojew6dztuie llqskim i opolskin", wsp,llinontowonego 2e lrodkdw Unii Eutopejskiej w nnoch Eurcpejskdgo Funduszu

Rozwoju Regionolhego w tonoch Progrunu Operucyjnego Polsko Cylrowd no loto 201+m20 t ot priot@towo - cylrcwe konpetencje spoleczelstwo.
D2idlon@ 3-1. - Dziolonio s2koleniow ho tzecz rczwoju kompeEncji cyfiowych

Atilot-

Zalaczniki:

Tal4cznlk N 1

Zahcznlk 2

Zalqcznik nr 3

Zalqcznik nr 4

ili"#. I F;i?loseorita

Uzasadnione przypadki, o kt6rych mowa w pK. 1 niniejszego paragrafu mogq
wynika6 z ptzyczyn natury zdrowotnej lub dzialania sily wy2szej i z zasady nie mogq
by6 znane przez Uczestnika szkolenia w momencie rozpoczqcia udzialu w projekcie.

W pzypadku rezygnacji z udzialu w projekcie z przyczyn innych ni2 wskazane w $ I
pK. 2 Uczestnik szkolenia mo2e zosta6 wezwany do zwrotu koszt6w uczestnictwa
w szkoleniu, w K6rym bral udzial w projekcie, tj. zwrotu w wysoko6ci 560,00 zl
(slownie: pigcset sze66dziesiqt zlotych 00/1 00).

Gmina zastrzega sobie prawo do skre6lenia Uczestnika z listy w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oruz zasad wsp6t2ycia spolecznego
w szczeg6lnoSci w pzypadku naruszenia nietykalno6ci cielesnej innego sluchacza,
lektora lub czlonka Zespolu ds. realizacji p@ektu, udowodnionego aktu kradzie2y lub
szczeg6lnego wandalizmu.

W przypadku rezygnacji lub skre6lenia Uczestnika szkolenia z listy os6b
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pieruvsza osoba z listy
rezenrvowej zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia koficowe

se
Gmina zobowiqzana jest do stosowania wymaganych wytycznych, okreSlonych
w umowie o powierzenie grantu oraz wytycznych w zakresie informowania
o wsp6lfinansowaniu pzedsiqwziqcia ze Srodk6w UE i 2r6dlach otzymanej pomocy.

Gmina nie ponosi odpowiedzialno6ci za zmiany w dokumentach programowych
i wytycznych dotyczqcych Dzialania 3. 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W przypadku zmiany w/w wytycznych Gmina zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszego Regulaminu w trakcie tnrania projektu.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane sq pzez Gminq.
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Zahcznlk nr I do Regulamlnu rskrutacjl I uczoatnlctwa

w prolekcle ,,Cyfrowa Gmlna i l{ia8to Czerwionka-L6zczyny"

(miejscowo6c, data)

FORiTULARZ ZGT OSZENIOWY NA SZKOLENIE W RAITIACH PROJEKTU

(podpis)

Swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej za zlo2enie niepraMziwego oswiadczenia lub zatajenia praMy, niniejszym oswiadczam,

Zamieszkuje Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny w wojew6dztwie Slqskim, stanowiqcym obszar realizacji
projektu zgodnie z S3pkt. 1 Regulaminu rekrutaqi.

Jestem osobq, kt6ra uko czy'a 25 rok 2ycia (na dziei skladania niniejszego formulaza)

(miejscowoSd, data) (podpis)

Wypglniony formularz wraz z Oswiadczenlem RODO proslmy prz6sla6 na adrea:
Urztd Gmlny I lrliasta Czerwionka-L€gzczyny
ul. Parkowa I il+230 Czorwlonka-Leszczlmy
lub zlorye w Kancelarll UzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Loszcztmy
Wiecei informacii: tel. (32). 43 12 251 , (32\ 42 959 A7

1

Prolekt 
"Cyfiowo 

Gmino 1 l/lio6to Czetwlonka-Leszczytty" Jest .eollzovtony w tumoch Woiektu -Owotel.tT - ptogrcm rozwoJu konpetenclt
cyfiowych oSb PWei 25 toku iyclo Aomlenkolych tfl wolew6dz$tle llgffklm i o,r'lskln", ws&Ulnan'€]vtonqo ze ircdk6w Untt Eutopejskiej

vt ronoch EurcpeJsklego Funduszu RozNtoJu Reglonalt€go w romoch Progrcnu operucyjneg fubko Cylrowo no loto 2Ot1-2020 ttt o! prtoryktowa
- cylrcwe konpetencJe sDDleczeistwa. Dzldonle 3.1. - Dzlalonia nkolenla e no decz rczwoJu kon'4,etenclt cyfiowych.

PREFERENCJE

JAKICH MozE PANI/PAN
UCZESTNICZYC W SzKoLENIAcH
ITWAGA: szkolenla z kaldogo moddu
beda odbywac 8lQ 3 razy po 4 godzlny
lub 2 tary po 6 go(tsln

oD KtEoY PANUPAN MoZE wztAc
uDztAt w szKoLENtAcH (PRosZE
PooAC TERMIN)

MoDUtYrrEMAry szKoLEN,
KTORYMT JEST PAN|/PAN
ZAINTERSOWANr''/-Y
PRoszE zAzMczYC a MoDUry,
ORAZ PODKRESLIC JEDEN KTORYM
JEST PAN/PANI NAJBARDZIEJ
ZAINTERESOWANY/A

'Jestem rodzicem/opiekunem dzieci w wieku szkolnym/ przedszkolnym E
- 

"M6j biznes w sieci' E
'Prowadze fime/ zamiezamzalo2yc w najblizszym czasie E

- 
"Moje finanse ilransakcje w sieci'. O

- ,Dzialam w sieciach spolecznosciowych". E
- 

"Twoze wlasnqstron? internetowq (blog)' E
- "Rolnik w sieci'E

'Jestem rolniki€m/ domownikiem rolnika E
- ,Kultura w sieci' E
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Zgodnie z art. 13 og6lnego rozpozqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Uz. UE L
119 z 04.05.2016) informujg, i2:'l) Administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibq

w Czerwionce'Leszczynach przy ul. Parkowej 9, 44-230 CzoMionka-Leszczyny
2) Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych mo2liwy jest popzez:

- Adres email: lgd@ggl4ig4kelCg3q3yly4l
- Telefon: 32 429 5922
- Lub w siedzibie: ul. Parkowa 9,44-230 CzeMionka-Leszczyny

3) pani/pana dane osobowe pzetwazane bgdq w oparciu o dobrowolnie wyra2onq zgodQ na podstawie Art. 6
ust. 1 tit. a Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przebntatzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
pzlptywu tat<iitr danych otaz uchylenia dyrektyw 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie
o ochronie danych) (DZ.UZ.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, art. I ust. 2 lit. a ww.

tozpotzqdzefia.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bede wyqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie pzepis6w prawa oraz zawartych um6w na realizacjQ poektu- lnsq ut Pracy

i Eduka;ji, ul. Studzienna 6, 44-'lOO Gliwice oraz minister wlaSciwy do spraw rozwoju regionalnego pelniacy

funkcje inshducji ZazqdzdqcE dta programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 majqcy

siedzibq przy ul. Wsp6lnej 2/4, 00-926 Warszawa.
S) pani/pana dane osobowL pzechowyvyane bgdq do czasu rozliczsnia Programu Operacyinego Polska

Cyfrowa na lata 2014 - 2O2O otaz do cel6w archiwalnych zgodnie z kat. A Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akr.

6) posiada Pani/Pan prawo 2adania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, ograniczenia przetwazania, prawo do wniesienia Spzgciwu wobec pzetwazania, prawo do

cofniQcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma plni/Pin prawo vmieibnia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes UJzedu Ochrony Danych

Osobowych z siedzibq w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8) podanie danych osobbwych jest obligatoryjne na potzeby przyjecia zgloszenia uczestnictwa w projekcie.

Nie podanie danyctr os6borrrryctr w zatresie wymaganym dokumentacia projeKowq bqdzie skutkowad

brakiem mo2liwo6ci przyjgcia na szkolenie.

Zgodnie z art. 6 ust. 'l lit. a otaz at1.9 ust. 2 lit. a Rozpozqdzenia Padamentu Europeiskiego i Rady (UE) 2016/679

z-dnia 27 kwietnia 20'16 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego pzeftywu takich danych orai uchylenia dyrektyu/y 95/46ME (og6lne. rozpozqdzenie

o ochionie danych) 1Oz.-Uz.ue.L 2OtO ttr 119, str. 1) wyra2am zgode na plzetwazanie moich danych osobowych do

cetOw niezbgOnych na potzeby rekrutacji na szkolenia w ramach poektu "Cyftowa Gmina iMiasto Czerwionka-

Leszczyny".

(podpis)

Ja ni2ej podpisana/y oswiadczam, i2:
. zapoznalem/lam siQ z Regulaminem rekrutacii i uczestnictwa w projekcie ,Cyfowa Gmina

i Miasto Czerwionka-Leszczyny' i akceptuje zawarte w nich warunki.
. ptzyjdamlT4jglam do wiadomosci, i2 Proiekt "Cyfrowa Gmina i Miasto CzeMionka-Leszczyny" jest

reaiiiLwany w'ramactr projektu 
"Obywatet.tT - program rozwoju kompetencji cyfrowych os6b po{.yzej 25

roku tycia zamieszkalych'w wojew6dztwie Slqskim i opolskim', wspomnansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej
w rahictr Luropejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyinego Polska

Cyfrowa na lata iO'14-rO2O lll oS priorytetowa - cyfrowe kompetencie spoteczehstwa. Dzialanie 3.1. -
Dzialania szkoleniowe na zecz rozwoju kompetencji cyftowych.

. Jestem Swiadoma/y, i2 zlo2enie formulaza zgloszeniowego nie iest rownoznaczne z zakwalifikowaniem do

udzialu w projekcie.

(podpis)

projekt ,,Cylrowo Crhino t hfi(d,to Czeyionko.Lenc4/ny" lest rcoltzowany w rurnoch prolektu 
"Owotel.lT 

' Progrutn rozwolu-.kompetencii

itior|ii, i,iAt p*yz"l Z5 roku iycto zdnieszkotych'vt'wolewodztwie flqF,kll,l. t opotskim" , ws&$1none,*onego ze trdk6v! Unti EurcpeJsklei

* i',ii*iiurop.iZ*i"io Fundunu iozwolu Regionilnegp w iomach Progranu opercqinego tuIsko cyfiowo no loto 2o11'2o2o I o! Ptiorytetowo
- Airow; konpetencle spoliaeitwo. Dzlolanie 3.t. - Dzlolonlo szkolentowe no decz rczwoiu kofipetencil o,irowych.

Al'")tt'

(miejsco\,Yos6, data)

(miejscowo66, data)

\r
[ll,t 
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Zahcznik nr 2 do Regulrminu rskrutacii i uqlastnictwa

w proJokcle ,Cyfrovya Gmlna I lli.ato Czorwlonka-Leazczyny"

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, ni2ej podpisana/y deklaruje udzial
w projekcie pn. ,Cyfrowa Gmina i Miasto Gzerwionka.Leszczyn/, kt6ry jest realizowanym
w ramach projektu ,Obyratel.lT - program roaroju kompetencji cyfrowych os6b powyzej 25
roku zycia zamieszkalych w wojew6dztwie Slqskim i opolskim', wsp6lfinansowanym ze
6rodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lala 20'14.2020 lll oS priorytetowa -
cyfrowe kompetencje spoleczeistwa. Dzialanie 3.1 . - Dzialania szkoleniowe na zecz
rozwoju kom petencji cyf rowych.

Wybieram nastqpujqcy modul szkoleniowy:
tr ,Rodzic w lntemecie"
tr "M6j biznes w sieci"
tr 

"Moje 
finanse i transakcje w sieci"

tr 
"Dzialam 

w sieciach spoleczno6ciowych"
tr ,Twozq wlasnq strone internetowe (blog)"
O ,Rolnik w sieci"
E ,Kultura w sieci"

,;;;;..,,",

(miejscowosC, data)

O6wiadczam, 2e vq{raaam zgodQ na udzial w projekcie.

Rzeczpospolita
Polska OBYWATET.IT

(;;;

*r";

Unia Europejska
Europeirkl Fundun

R@woju Reglonatrt€go

Oswiadczam, i2 zapoznalam/lem siq z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie ,Cyfrowa Gmina i Miasto Czenrvionka-Leszczyny", jednoczeSnie potwierdzam, i2
jestem Swiadoma/y odpowiedzialno6ci finansowej w wysoko6ci 560 zl w pzypadku
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub naruszenia ww. regulaminu.

(miejscowo$6, data) *r;"i
Wyra2am zgodq na wykozystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla cel6w
reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych z qzanych z realizowanym
Projektem ore.z prot'tadzonq dzialalnoSciq i zrzekam siq wszelkich roszczefi z tytulu
wykozystywania go na potzeby podane w niniejszym oswiadczeniu. Ponadto m6j wizerunek
moze zosta6 udostqpniony innym podmiotom w celu realizaqi zadafr tniqzanych
z monitoringiem, ewaluacja i sprawozdawczo6ciq w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lala 2014-2020.

(miejscowo56, data) (;.;;

Projekt -cyftowo Gmino i Miosto Czerwionko-Leszczyny" jest reolizowdny w romoch proiektu ,Obywotel,tT - ptogrum rozwoju kompetencii
cylrowych os6b powyiej 25 roku iycio zomieszkolych w wojew6dztwie llqskim i opolskim", wspotlnonsowonego ze lbdkdw Unii
Europejskiei w romoch Europeiskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progtumu Operocyjnego Polskd cyltowo no toto 2074-
2020 I oS piorytetowo - cylrcwe kompetencje spoleczeistwo. Dziolonie 3,1, - Oziotonio szkoleniowe no decz rozwoju kompetencji
cyfiowych.
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Zgodnie z art.6 ust. 1lit. aoraz art.9 ust.2lit. a Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 20'16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w Atiqzku z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrazam zgodg na pzetwazanie moich danych
osobowych do cel6w niezbednych do udzialu w szkoleniach w ramach projektu "Cyfrowa
Gmina i Miasto Czenvionka-Leszczyny'', oraz do cel6w anriqzanych z realizaciq, promocjq
projektu, monitoringiem i ewaluacjq projektu a tak2e w zakresie niezbgdnym do wywiqzania
siq z obowiqzk6w sprawozdawczych z realizacii projeKu.

(miejscowosC, data) (podpis)

nIlrslft
v i Miaeta
f<a-Leszczyny

anisz€wakl

prcjekt ,,CyItowo Gmino i Miosto Czetwionko-Leszczyny" jest reolizowony w romoch prcjektu 
"Obywotel.lT - progtum rozwqu kompetencii

cyftowych osdb Nwyrej 25 toku lycio zomienkolych w wojew6dztwQ llqskim i opolskim", wsqlfnonsowonego ze 3rcdk6w Unii

Eubpejskiej w rumoch Eurcpejskiego Fundus2u Rozwoiu Regionolnego w rcmoch Progtumu Operocyinego Polsko Cyfrowo no loto 2014-

2O2O t oi wiorytetowo - cyfrowe kompetencje spoleczeistwo. Oziolonie 3.1. - Dziolonio szkoleniowe nd rzecz rczwoiu kofipetencji
cyfiowych.

I Rzeczpospotite
Polska OBYWATEI.IT

Unia Europejska
Europejstl Fundusz

Rozworu R.glon lnego
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Ptojak "Obyuatel.lf - ptognm rczyotu kompa.Gncl cytrowych o.6b powyr.l 25 .o*u iytct. z.,ni.tzkdyEh w woJ.w6ffi. ttarkhn I
oPolsklm" jest realizowany w Enech Ptogramy Oryncincgo Polska Cylrcwa na tala 2Ol +2020, OS Ptiotytetow. nr 3 "Cy'owe kono€t nch

spoleczeistwa' Dzielanie 3.1 "Dzialanie szkolehiowe na accz tozwoju konpelrnci cylrowych,

Zalqcznlk nr 3 do Regulaminu rekrutacii i ucrgsinictwa

w prolokclg ,Cytrowa Gmlna i Miasto Czsrwionka.La€zcryny,,

Oswnoczrtre o zApozNANtu stE z oBowAzt(EM tNFoRMAcyJNyM oD8toRcy

OSTATECZNEGO

W zwiqzku z przystapieniem do projektu pn. "Cyfrowa Gmina i Miasto Czenarionka-Leszczyny"
o3wiadczam, 2e:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister
wladciwy do spraw rozwoiu regionalnego pelniqcy funkcjq lnstytucji ZarzqdzajEcej dla programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, majqcy siedzibq prry ul. Wspolnej 2/4, @-926
Warszawa.

2. Przetwarzanie pnekazanych danych osobowych iest zgodne z prawem i spelnia warunki, o
kt6rych mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporzqdzenia parlamentu Europejskie8o i
Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe sq niezbqdne dla realizacji programu Operacyjnego polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 (POpC) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru,Program Operacyjny Polska Cyfrowa":

a) rozponqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajqcego wsp6lne przepisy dotyczece Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obazar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morckiego i Rybackiego oraz ustanawiaiQcego pzepisy og6lne dotyczqce Europelskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu
Spojno5ci i Europejskiego Funduszu Mo6kiego i Rybackiego oraz uchylajqcego
rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2m6 (Dz. Uz. UE L34t z ZO.L2.2OL3, str.32O, z p6in.
zm.),

b) rozporzldzenia wykonawczego Komisji (UEl nt LOLL/20L4 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajacego szczeg6lowe pzepisy wykonawcze do rozpozqdzenia parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzor6w sluiqcych do
pnekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczeg6lowe przepisy dotyczqce
wymiany informacji miqdzy Grantobiorcami a instytucjami zarzedzajacymi,
certyfikuje€ymi, audytowymi i pojredniczecymi (Dz. Un. UE L 28G z 30.09.2014, str. 1),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji proBram6w w zakresie polityki
sp6jnoici finansowanych w perspektywie finansowej 2OL4-2OZO lDz. U. z ZOI-7 r. poz.
1450, z p6in. zm.l;

2) w odniesieniu do zbioru ,,Centralny system teleinformatyczny wspierajqcy realizacjq
program6w operacyjnych" :

a) rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiaiQcego wsp6lne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnojci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz EuropejskieBo Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqcego pnepisy og6lne dotyczqce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu
Sp6jnoici i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajEcego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
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"Cyflowo 
konpctcnch

sr.l€czefistwa" Dziehnie nr 3.1 .Dzialenie szkoleniowe ne nect rozwoju kompetencii cyfiowch

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w w zakresie polityki

sp6jnoSci finansowanych w perspektywie finansowej 2O14-2O2O (D2. U. 2 2017 r. poz.

1460, z p6in. zm.l,

c) rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) N l9ltlz0l4 z dnia 22 wrzeinia 2014 r.

ustanawiajqcego szczeg6lowe przepisy wykonawcze do rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzor6w sluiqcych do
przekazywania Komisii okreilonych informacji oraz szczeg6lowe pnepisy dotyczqce

wymiany informacji miqdzy Grantobiorcami a instytucjami zan4dzaiqc,lmi,

certyfikujqcymi, audytowymi i posrednicz1cymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 11.

3. Moje dane osobowe bqdq przetwarzane wyllcznie w celu realizacji projektu,

w szczeB6lnoici potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatk6w, udzielenia wsparcia, monitorin8u,

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczoJci oraz dzialari informacyjno-promocyinych

w ramach POPC.

4. Przekazane dane osobowe zostaly powierzone do przetwarzania Instytucji PoJredniczQcei ti'
Centrum Projekt6w Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Operatorowi,

Grantobiorcy oraz podmiotom, kt6re na zlecenie Grantobiorcy uczestniczq w realizacji proiektu.

5. Przekazane dane osobowe mogQ zostad przekazane podmiotom realizuilcym badania

ewaluacyjne na zlecenie lnstytucji Zar2qdzajqcei, lnstytucii PoSredniczacej, Operatora lub

Grantobiorcy. Przekazane dane osobowe mogq zostat r6wniei powierzone sp€cialistycznym

firmom, realizujacym na zlecenie lnsq^ucji ZarzadzajAcej, lnstytucji PoJredniczacej, Operatora

oraz Grantobiorc.y kontrole i audyt w ramach POPC.

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacii proiektu, a odmowa

ich podania jest r6wnoznaczna z brakiem moiliwoJci udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7. Przekazane dane osobowe nie bqda przekazywane do pa6stwa tneciego lub organizacji

miQdzynarodowej.

8. Przekazane dane osobowe nie bqdq poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji'

9. Pr2ekazane dane osobowe bqdq przechowyrtrane do czasu rozliczenia Programu Operacyinego

Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakoflczenia archiwizowania dokumentacii'

10. Z lnspektorem Ochrony Danych moina skontaktowad siq wysylajqc wiadomojd na adres poczty

elektronicznej: !99!1Q3qi!g49y.gl.

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym iest Prezes Unqdu Ochrony

Danych Osobowych.

12. Mam prawo dostqpu do trejci swoich danych iich sprostowania, usuniQcia lub ograniczenia

przetwarzania.

CZY\ E LNY PODPIS UCZESTN I KA P ROJ EKTU

Unia Europejska
Europ€Fki rund'i5,

Rozwoju Region.ln€go

auJrt'"t .
Gmir* i Miasta

Czemlolfla-Leszczyny
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Zahcznlk nr 4 do Rogulaminu rekrutacji i uczestnictura

w projekcie ,,Cytro a Gmlna I lrllasto Czarwiorka-LGzczyny"

oSwreoczrrute o HteprtruospRnwruoSct
UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

legitymujacy/a sie dokumentem to2samo6ci nr ........................ wydanym przez

......., kt6ry okazalem/am skladajqc niniejsze o6wiadczenie.

Pouczony/a o odpowiedzialno6ci karnej z art. 270 5 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu:

,,Kto, w celu uiycio zo outentyczny, podrobio lub przerobia dokument lub tokiego dokumentu joko
outentycznego uiywo, podlego grzywnie, korze ogroniczenio wolnoici olbo pozbowienio wolnoici
od 3 miesiqcy do lot 5."

O5wiadczam, ie posiadam aktualne orzeczenie o stopniu niepelnosprawnojci, potwierdzone
dokumentem wydanym przez ................... ... dnia ..............

kt6ry okazalemfiam skladajac niniejsze oSwiadczenie.

Skiadajacy oiwiadczenie PrzyjmujAcy o(wiadc,enie

Bu nlrtz
Gminl I Miilsta

Czemlo4lfr-Leszczyny
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