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Umowa projektowa z Uczestniczką Projektu 

Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA 

 

realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w partnerstwie  

z INTER IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,  

RPMA.08.02.00-14-4450/16-00 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

zawarta w dniu ……………………… w …………………………… pomiędzy: 

 

Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie (00-074), przy ul. Trębackiej 4, reprezentowaną przez: 

 

Pana Marka Kamińskiego –  Dyrektora Biura Finansów i Projektów 

Pana Jacka Prześlakowskiego – Zastępcę Dyrektora Biura Finansów i Projektów 

zwaną dalej Realizatorem Projektu,  

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
(imię i nazwisko Uczestniczki) 

zamieszkałą  ………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
                           (adres zamieszkania) 

legitymującą się dowodem osobistym   ………………………………………………………………………..…………………… 
                                                                                                                                                 (seria i numer dowodu osobistego) 

PESEL  ………………………….., zwaną dalej „Uczestniczką projektu”. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie pn. Mazowiecka akademia SOCIAL 

MEDIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych 

zawodowo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 Definicje 

 

Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają: 

1. Projekt – projekt pn. Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA realizowany w Partnerstwie przez Krajową Izbę 

Gospodarczą oraz Inter IT Spółka z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja 

zawodowa osób nieaktywnych zawodowo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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2. Realizator projektu – Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4, NIP 5260001708, 

REGON 006210187. 

3. Partner Projektu – INTER IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, NIP 584 268 04 00, 

REGON 220838490. 

4. Uczestniczka projektu – zwana dalej Uczestniczką - osoba, która z własnej inicjatywy przystępuje 

do Projektu oraz spełnia wymagania zawarte w Regulaminie 

5. Doradztwo zawodowe – doradztwo realizowane dla Uczestniczki projektu z zakresu diagnozy jej sytuacji 

zawodowej oraz poradnictwo zawodowe 

6. Szkolenie –  Szkolenie stacjonarne realizowane w ramach Projektu w obszarze social media prowadzących 

do uzyskania kwalifikacji przez Uczestniczki projektu  

7. Egzamin-  egzamin realizowany na zakończenie Szkoleń potwierdzający uzyskanie przez Uczestniczki 

Projektu kwalifikacji w obszarze social media, którego pozytywny wynik potwierdzony jest wydaniem 

certyfikatu 

8. Staż - odpłatna forma praktycznego zdobycia wiedzy, polegająca na zdobywaniu wiedzy, sprawdzeniu 

i doskonaleniu zawodowych umiejętności praktycznych w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy 

z pracodawcą, organizowana w ramach Projektu 

9. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: akademia.interit.eu. 

10. Regulamin –Regulamin rekrutacji uczestniczek w ramach projektu Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA 

dostępy do pobrania na Portalu Projektu 

11. Umowa - niniejsza Umowa 

 

§ 2 Oświadczenia Uczestniczki Projektu 

 

1. Uczestniczka projektu wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy. 

2. Uczestniczka projektu oświadcza, że spełnia kryteria kwalifikowalności, uprawniające ją do udziału 

w realizowanym projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa osób 

nieaktywnych zawodowo, tj. oświadcza, iż: 

a. jest kobietą w wieku 30 lat i powyżej; 

b. zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu) 

c. jest osobą bierną zawodowo 

d. z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności i kompetencji w obszarach social media oraz podjęciem zatrudnienia jako 

specjalista ds. social media. 

3. Uczestniczka projektu oświadcza, że została poinformowana o współfinansowaniu Projektu przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 3 Przedmiot Umowy 

 

1. W ramach realizacji projektu dla Uczestniczek projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 

a. doradztwo zawodowe - 4 h 
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• diagnoza indywidualnej sytuacji Uczestniczki projektu w zakresie identyfikacji potrzeb 

w zakresie doskonalenia zawodowego - 2 h 

• poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym 

podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych - 2h 

b. certyfikowana ścieżka szkoleniowa SOCIAL MEDIA – 120 h 

• Podstawy marketingu internetowego - 16h 

• Tworzenie i edycja grafiki z wykorzystaniem Adobe Photoshop – 24h 

• Przegląd serwisów społecznościowych – 16h 

• Jak skutecznie korzystać z LinkedIn i Slideshare – 8h 

• Efektywne wykorzystywanie Twitter i Youtube w biznesie – 8h 

• Reklama na Facebooku – 8h 

• Optymalizacja i pozycjonowanie stron – 8h 

• Kampanie reklamowe Pay Per Click – 8h 

• Content Marketing – Narzędzie SM Managera – 8h 

• Strategia Social Media – 8h 

c. Egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego 

zdobycie kwalifikacji Uczestniczki projektu w obszarze SOCIAL MEDIA 

d. 3-miesięczne Staże - dla 23 Uczestniczek projektu  

Wartość doradztwa zawodowego oraz Szkoleń założonych do realizacji w projekcie wynosi 11 379,60 zł 

brutto i jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 4 Zobowiązania Uczestniczki 

 

1. Uczestniczka projektu zobowiązuje się do ukończenia Szkoleń oraz do przystąpienia do Egzaminu.  

2. Uczestniczka projektu zobowiązana jest: 

a. do systematycznego i punktualnego udziału w Szkoleniach oraz zaplanowanych dla niej 

formach wsparcia, 

b. do potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście 

obecności, 

c. potwierdzania własnoręcznym podpisem odbioru wszelkich otrzymanych w   ramach 

uczestnictwa w projekcie świadczeń, tj. w szczególności materiałów szkoleniowych, 

d. składania oświadczeń zawierających zgodę Uczestniczki projektu na zbieranie i przetwarzanie 

jej danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu, 

e. wypełniania oraz dostarczania dokumentów służących monitoringowi działań realizowanych 

w ramach Projektu i niezbędnych do celów jego realizacji. 

3. Dodatkowo Uczestniczka zobowiązuje się do 

a. poinformowania Realizatora Projektu o zmianach w informacjach przekazanych 

w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym zmian  danych  adresowych  oraz  zmian  w  statusie  na  

rynku pracy, zwłaszcza dotyczących podjęcia zatrudnienia bądź samozatrudnienia oraz 

przedłożenia do wglądu dokumentacji potwierdzającej ten fakt zgodnie z dyspozycjami 

Realizatora Projektu, jeżeli  powyższe nastąpiło w trakcie udziału w Projekcie, albo w okresie 4 

tygodni, licząc od dnia  zakończenia udziału w Projekcie; 

b. przekazania w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Realizatorowi Projektu 
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danych dotyczących aktualnego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału 

w kształceniu lub Szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji 

c. udostępnienia w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących 

aktualnego statusu na rynku pracy. 

4. Warunkiem ukończenia Szkoleń jest posiadanie przez Uczestniczkę projektu min. 80% frekwencji 

na zajęciach, potwierdzonych na liście obecności, zgodnie z założonym harmonogramem. Za nieobecność 

na zajęciach uważa się każde niepojawienie się na zajęciach lub opuszczenie więcej niż 20% pojedynczego 

Szkolenia.  

5. Realizator Projektu może usprawiedliwić nieobecność w uzasadnionych przypadkach  

z zastrzeżeniem, że Uczestniczka projektu zobowiązana jest w takim przypadku do uzupełnienia materiału/ 

wiedzy we własnym zakresie. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionej, z przyczyn od siebie niezależnych, nieobecności Uczestniczki Projektu 

na Szkoleniu przekraczającej 20% zajęć przyjmuje się, że Uczestniczka Projektu zrezygnowała z dalszego 

udziału w Projekcie. 

7. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestniczka projektu zobowiązana jest 

do uiszczenia, w ciągu 14 dni od daty ostatniej obecności na zajęciach, opłaty stanowiącej 100% wartości 

wsparcia przewidzianego w Projekcie na jedną Uczestniczkę. 

8. Zapłatę kosztów określonych w §4 ust. 7 Realizator i Partner Projektu rozpatrują każdorazowo 

indywidualnie, kierując się w szczególności założeniami określonymi w Projekcie.  

 

§ 5 Zobowiązania Realizatora i Partnera projektu 

 

W ramach Projektu Realizator oraz Partner projektu zobowiązują się do: 

1. Zorganizowania i przeprowadzenia zaplanowanych dla Uczestniczek Projektu działań, o których mowa w § 

4 pkt. 1. 

2. Zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi 

prowadzonych zajęć szkoleniowych. 

3. Zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji Szkoleń. 

4. Wydania Uczestniczce projektu zaświadczeń o ukończeniu Szkoleń, po spełnieniu warunków opisanych 

w § 5 niniejszej Umowy, oraz w przypadku pozytywnego zdania Egzaminu dodatkowego certyfikatu, 

potwierdzającego kwalifikacje w obszarze social media. 

5. Zapewnienia warunków lokalowych wraz z wyposażeniem dydaktycznym niezbędnym do prawidłowej 

realizacji szkoleń. 

6. Wypłacenia stypendium Uczestniczkom Szkoleń w wysokości 798,00 zł brutto, nie wcześniej niż 

po ukończeniu Szkoleń, zgodnie z regulaminem wypłaty stypendium szkoleniowego. 

7. Kwota o której mowa w pkt. 6. niniejszego paragrafu zostanie wypłacona w formie przelewu bankowego 

na rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………………, imię i nazwisko właściciela 

rachunku ………………………………………………………………………………………………………… 

8. Od wypłaconego stypendium Realizator Projektu odprowadza składkę pracodawcy do ZUS. 

9. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat stypendiów, w przypadku gdy nie będzie 

posiadał środków finansowych na rachunku Projektu. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków.  

10. Realizator i Partner Projektu informują Uczestniczkę o zmianach w harmonogramie Szkoleń na bieżąco. 

11. Realizator i Partner Projektu zastrzegają sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu lub 

miejsca. Między innymi powodem takiej sytuacji może być niewystarczająca ilość Uczestniczek danego 

Szkolenia. 
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12.  Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu lub miejsca zostanie przesłana mailem na adres 

Uczestniczki niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. Uczestniczka nie może domagać się rekompensaty 

za szkody, w tym utracone korzyści, wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu lub miejsca 

Szkolenia. 

13. Każda Uczestniczka szkolenia może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zwrot opieki nad 

dzieckiem/osobą zależną, do wysokości i na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, dostępnych 

do pobrania na Portalu Projektu tj. w Regulaminie Zwrotu Kosztów Dojazdu oraz Regulamin zwrotu kosztów 

opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. 

 

§ 6 Staże 

 

1. W ramach wsparcia projektowego dla max. 23 Uczestniczek Projektu zaplanowany jest ich udział w 3-

miesięcznych Stażach organizowanych u pracodawców, którzy korzystają z SOCIAL MEDIA. 

2. Warunki zakwalifikowania danej Uczestniczki Projektu na staż zostały opisane w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa dostępnym na Portalu Projektu. 

3. Realizator Projektu jest zobowiązany zapewnić stażystkom:  

a. 3 -miesięczne stypendium stażowe – 1 850,00 zł brutto/miesiąc; 

b. wstępne szkolenie BHP orz badania lekarskie; 

c. 3-miesięczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

d. zwrot kosztów dojazdu na Staż oraz zwrot kosztu opieki nad dzieckiem/os. zależną. 

Zasady zwrotów kosztów określają odpowiednio: Regulamin Zwrotu Kosztów Dojazdu oraz 

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dostępny do pobrania 

na Portalu Projektu. 

4. Staż realizowany będzie na podstawie umowy stażowej zawartej pomiędzy stażystą a podmiotem 

przyjmującym na Staż. Zawarta umowa będzie zawierać podstawowe warunki przebiegu stażu, m in. 

warunki realizacji stażu, okres trwania, ilość godzin, wysokość stypendium, program, miejsce wykonywania 

pracy, zakres obowiązków, dane opiekuna stażu. 

5.  Od wypłaconego stypendium stażowego Realizator Projektu odprowadza składkę pracodawcy do ZUS. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat stypendiów, w przypadku gdy nie będzie 

posiadał środków finansowych na rachunku Projektu. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu 

środków.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Realizator i Partner Projektu oświadczają, a Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że Projekt 

Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestniczka projektu oświadcza, że w momencie podpisywania niniejszej Umowy, jej dane podane 

w formularzu rekrutacyjnym są aktualne. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. 

6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia jest 
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Sąd właściwy ze względu na siedzibę Realizatora projektu. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

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

     Miejscowość, data i podpis Realizatora Projektu                   Miejscowość, data i podpis Uczestniczki Projektu

    

 

Załącznik nr 1 do Umowy – Dane osobowe Uczestniczki projektu 

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie Uczestniczki projektu   
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Załącznik nr 1 do Umowy - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNICZKI PROJEKTU 
Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA nr projektu RPMA.08.02.00-14-4450/16-00 

 

Dane 

Uczestnika 

1 Kraj POLSKA 

2 Imię  

3 Nazwisko  

4 PESEL  

5 Płeć  kobieta 

6 

Wiek w chwili przystępowania do projektu 

(Należy podać wiek uczestnika na dzień 

podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.) 

….  lat 

7 Wykształcenie 

 ISCED 0 Wykształcenie niższe niż podstawowe 

 ISCED 1 Podstawowe 

  Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej 

 ISCED 2 Gimnazjalne  

  Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej 

  ISCED 3 Ponadgimnazjalne 

  Wykształcenie na poziomie szkoły średniej (np.  liceum, liceum 

profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza 

szkoła zawodowa) 

 ISCED 4 Policealne 

  Wykształcenie na poziomie szkoły średniej, które   

  jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym 

 ISCED 5-8 Wyższe  

  Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej 

Dane 

kontaktowe 

adres 

kontaktowy 

(korespon- 

dencyjny)  

8 Województwo Mazowieckie 

9 Powiat  

10 Gmina  

11 Miejscowość  

12 Ulica  

13 Nr budynku  

14 Nr lokalu  

15 Kod pocztowy  

16 Telefon kontaktowy  

17 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

18 Osoba z terenów wiejskich       tak          nie        
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Szczegóły wsparcia: 

1

9 
Status osoby na  

rynku pracy w  

chwili  

przystąpienia  

do projektu 

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia: 

1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

W tym długotrwale bezrobotny (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

12 miesięcy) 

 

  tak    X  nie 

  tak    X  nie 

  tak    X  nie 

Osoba bierna zawodowo (osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 

roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne) – ciąg dalszy na drugiej stronie 

  

  tak      nie 

W tym: 

  inne                

  ucząca się 

 nieuczestnicząca 

w kształceniu lub szkoleniu     
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Status uczestnika 

projektu w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (karaimska, 

łemkowska, romska, tatarska), migrant, osoba obcego pochodzenia (każda 

osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa) 

  tak      nie 

  ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (bez 

dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania, niezabezpieczone zakwaterowanie, 

nieodpowiednie warunki mieszkaniowe) 

  tak      nie 

  ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

Osoba z niepełnosprawnościami (Osoba niepełnosprawna w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111, 

poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia 

  tak      nie 

 

  ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

(gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy 

członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo) 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

  tak      nie 

 

  tak      nie 

 
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
  tak      nie 

 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione 

powyżej) 
  tak      nie 

  ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI 
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Dodatkowe 

potrzeby  

w związku z 

uczestnictwem w 

projekcie 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA 

Projekt realizowany w partnerstwie przez Krajową Izbę Gospodarczą i INTER IT Sp. z o.o. 

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie Uczestniczki Projektu  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją 

siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) 

– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020:  

w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające 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 ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); 

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 

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; 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Mazowiecka akademia SOCIAL 

MEDIA”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
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Projekt realizowany w partnerstwie przez Krajową Izbę Gospodarczą i INTER IT Sp. z o.o. 

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt   

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu - INTER IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Zwycięstwa 96 

lok. 98, 81-451 Gdynia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 

oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


