
 

 

 
Załącznik do uchwały Nr 183/2020 

Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 

11 marca 2020 r. 

 

 

Regulamin kursów zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

w projekcie „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  

w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół 

zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie 

lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w 

Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”, ze środków 

Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 

Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura Ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych. 

2. Beneficjentem projektu jest Powiat Lęborski, natomiast realizatorem projektu jest 

Starostwo Powiatowe w Lęborku. 

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. 

Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 212, telefon 59 8480 867. 

4. Zasięg projektu: powiat lęborski. 

5. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie, a w szczególności: 

a) Słownik pojęć 

b) Kryteria uczestnictwa w projekcie 

c) Założenia projektowe i organizacyjne 

d) Procedurę rekrutacji 

e) Prawa i obowiązki uczestnika 

 

f) Zasady uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

g) Postanowienia końcowe  

 



 

 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

a) Projekt - należy przez to rozumieć projekt „Zawodowcy na topie – podniesienie 

jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, 

rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i 

doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” 

b) Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych w 2019 roku w projekcie „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości 

szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i 

modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz 

kształcenie ustawiczne” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

c) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad określonych w regulaminie 

d) Beneficjent projektu – Powiat Lęborski 

e) Beneficjent Ostateczny – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystająca z 

wdrażanej pomocy, uczestnik projektu.  

f) Realizator – Starostwo Powiatowe w Lęborku 

g) Koordynator projektu – osoba zarządzająca projektem, zatrudniona do realizacji 

projektu 

 

 

§ 3 

Grupa docelowa 

 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych: 

- zarówno bezrobotnych, biernych zawodowo jak i pracujących, 

- posiadających miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego, 

- wykazujących z własnej inicjatywy chęć zdobycia i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych 

i umiejętności, 

- w wieku 18-64 lata  

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 4 

Założenia projektowe i organizacyjne 

 

1. W ramach projektu Uczestnikom oferujemy następujące kursy: 

 

Kurs Liczba godzin Liczba potrzebnych do 

rozpoczęcia kursu 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie 

dokumentacji przetargowej (B.30) 

100 15 osób 

Montaż urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej (B.21) 

120 15 osób 

Wykonywanie robót posadzkarsko-

okładzinowych (B.07) 

80 15 osób 

Kurs obsługi wózków widłowych  70 10 osób 

Kurs spawania 160 10 osób 

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

(A.27) 

80 15 osób 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (A.35.2) 50 15 osób 

Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji (A.35) 

100 10 osób 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych 

oraz administrowanie bazami (E.14) 

60 10 osób 

Kurs spedytora  48 20 osób  

Podstawy techniki laboratoryjnej 100 10 osób 
*zakłada się możliwość wprowadzenia zmian, modyfikowania ww. kursów w przypadku wystąpienia uzasadnionych 

potrzeb, które są dostosowywane do obecnej sytuacji na rynku pracy  
 

2. Realizacja kursów będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w ramach rekrutacji 

wyłonione zostanie 100 % osób liczby przedstawionej wyżej w tabeli na poszczególne 

kursy.  

3. Zajęcia będą odbywały się co do zasady w piątki, soboty i niedziele. Terminy  

i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy 

uwzględnieniu założeń projektowych. Liczba godzin kursu jest przypisana do każdego 

kursu z osobna. 

4. Realizacja kursów zostanie powierzona profesjonalnym instytucjom, które zapewnią 

m.in. wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, pomoce naukowe i materiały 

dydaktyczne. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu 

końcowego/państwowego uprawniającego do uzyskania odpowiedniego świadectwa 

kwalifikacyjnego w zakresie, w którym realizowany był kurs. 

6. Uczestnik kursu powinien otrzymać certyfikat/świadectwo/zaświadczenie 

potwierdzające ukończenie kursu na druku zgodnym z wytycznymi MEN.  

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 

Procedura rekrutacji 

 

1. Dokumenty zgłoszeniowe w pierwszej rekrutacji przyjmowane będą w terminie od  

12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 

9:00 do 15:00 w pokoju 212 Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

2. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza 

terminami wyznaczonymi w ust. 1, do momentu zrekrutowania pełnej grupy. 

3. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, zostaną one poddane ocenie wg kryteriów 

opisanych poniżej. 

4. Złożonym kompletom dokumentów nadany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń.  

5. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy z potencjalnych uczestników projektu 

spełniających kryteria będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim 

wsparcia bez względu na płeć, wykształcenie, wyznanie itp.  

 

6. Proces rekrutacji przebiegać będzie w 3 etapach: 

a) Etap I: Kampania informacyjno – promocyjna 

Celem tego etapu będzie dotarcie informacją o projekcie do jak największej liczby 

potencjonalnych uczestników projektu. Kampania prowadzona będzie jednocześnie na kilku 

płaszczyznach: media, Internet, ulotki. 

b) Etap II: Wybór uczestników w oparciu o kryteria formalne. 

1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą w Biurze projektu osobiście lub za 

pomocą poczty tradycyjnej komplet dokumentów zgłoszeniowych (możliwość 

pobrania ze strony internetowej www.powiat-lebork.com): 

- formularz zgłoszeniowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu  

- oświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku, kiedy takie zatrudnienie występuje). 

 

2. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone 

datą i podpisem potencjalnego uczestnika. Za moment dokonania zgłoszenia 

przyjmuje się chwile, w której złożone zostają do Biura Projektu poprawnie 

wypełnione dokumenty 

 

Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową. Przyjmowane  

i rozpatrywane będą wyłącznie komplety dokumentów dostarczone do biura projektu.  

 

http://www.powiat-lebork.com/


 

 

3. Złożenie formularza i dokumentów wymienionych w ust. 1 oznacza, że kandydat 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje do ich 

przestrzegania.  

4. W przypadku , gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy 

liczbę dostępnych miejsc – utworzone zostaną listy rezerwowe.  

5. KRYTERIA FORMALNE: 

a) Wiek 18-64 lata 

b)  Zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie powiatu lęborskiego 

c) Chęć uzupełnienia/podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych 

d) Wyrażenie własnej inicjatywy przystąpienia do projektu i wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu 

zgłoszeniowym. 

6. W sytuacji większego zainteresowania udziałem w projekcie niż przewidziana liczba 

miejsc, KRYTERIAMI DODATKOWYMI będą:  

 a) list motywacyjny zawarty w formularzu zgłoszeniowym (poddany subiektywnej ocenie 

Komisji rekrutacyjnej, ocena dokonywana w skali od 1 do 5 punktów) 

b) kolejność zgłoszeń.  

 

7. Po zweryfikowaniu wszystkich kryteriów zostaną sporządzone list podstawowe 

uczestników oraz odpowiednio lisy rezerwowe na każdy kurs. Kryteria weryfikowane 

będą zgodnie z zasadą równości i bezstronności przez Komisję rekrutacyjną 

8. Z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół.  

9. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych. 

10. Na etapie weryfikacji formalnej zostaje wstrzymany bieg wniosku wypełnionego 

niekompletnie, nieczytelnie, nieopatrzonego podpisem lub ze zniekształconą treścią 

oświadczeń, Wstrzymanie biegu wniosku skutkuje natychmiastowym wezwaniem do 

uzupełnienia wniosku.  

11. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania skutkuje 

jego odrzuceniem.  

12. Wniosek uzupełniony uzyskuje po weryfikacji nowy, kolejny numer.  

13. Do udziału w projekcie zakwalifikują się osoby spełniające wszystkie kryteria.   

 

c) Etap III: Podpisanie dokumentów uczestnictwa w Projekcie. 

1) Komisja rekrutacyjna po zakończeniu prac przedstawi do akceptacji Staroście lub 

Wicestaroście Lęborskiemu listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa w danej 

formie wsparcia. Tak zaakceptowana lista jest ostateczna.  

2) Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa (lista podstawowa i lista rezerwowa)  

w danej formie wsparcia będzie dostępna w Biurze Projektu.  

3) Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do projektu.  

4) Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z 

chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z odpowiednimi 

oświadczeniami.  



 

 

5) Każda osoba może być uczestnikiem maksymalnie dwóch kursów w czasie ich 

formalnego trwania, tj. zgłoszenie do kolejnego (trzeciego, czwartego, itd.) kursu 

będzie przyjmowane tylko w momencie, kiedy uczestnik ukończył poprzedni kurs. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) Uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach  

b) Otrzymania nieodpłatnie materiałów dydaktycznych 

c) Otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu na 

druku zgodnym z wytycznymi MEN oraz po odbyciu egzaminu 

certyfikat/świadectwo/zaświadczenie  

2. Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) Podpisania umowy z Powiatem Lęborskim o organizacji kursu  

b) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w kursie 

c) Potwierdzenia każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności 

d) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych 

e) Udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, 

związanych z przeprowadzeniem  rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu, 

a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu  

z obowiązków sprawozdawczych. 

f) Informowania o wszelkich zmianach kontaktowych celem umożliwienia 

Beneficjentowi projektu wywiązania się z obowiązków dot. sprawozdawczości 

projektu  

g) W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do samodzielnego 

nadrobienia i zaliczenia materiału, który opuścił.  

h) Przystąpienia do egzaminu końcowego  

 

§ 7 

Zasady uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie, zakwalifikowana na listę podstawową ma 

prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyny, jeśli rezygnacja 

zostanie zgłoszona do Biura projektu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem 

losowym – rezygnację Beneficjenta Ostatecznego z udziału w zajęciach w trakcie 

trwania kursu. 

3. Rezygnacja o której mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynie rezygnacji.  



 

 

4. Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku 

naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 6 niniejszego Regulaminu.  

5. W przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 20 % zrealizowanych zajęć 

Beneficjent projektu ma prawo skreślenia uczestnika z listy zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej,  

w przypadkach kiedy będzie to możliwe. 

6. W przypadku skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektów, 

zgodnie z §7 ust. 4 i ust. 5, Powiat Lęborski ma prawo obciążyć uczestnika kosztami, 

które poniósł przy organizacji kursu. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Starostę 

Lęborskiego. 

2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu 

Lęborskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 1 do regulaminu kursów 

zawodowych oraz kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych w projekcie 

„Zawodowcy na topie” 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na 

kursy zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe 
w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację 
szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie 

ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

CZĘŚĆ I: 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

3. Adres zamieszkania: 

 

ulica: …………………………….……………………..………… nr domu: …..………..… nr mieszkania:………………. 

 

4. Dane kontaktowe: 

 

Telefon kontaktowy: …………………..…..…………. … e – mail: ………………………………………………………….. 

 

5. Sytuacja na rynku pracy: 

 - bezrobotny 

 - osoba bierna zawodowa (część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 
lat nie pracujące i nie będące bezrobotnymi) 

 - zatrudniony  

CZĘŚĆ II: 



 

 

1. Deklaruję chęć udziału w następującym kursie/kursach: 
 

Nazwa kursu Proszę zakreślić znak X w 

tej kolumnie, przy kursie, w 

których chce Pan/Pani wziąć 

udział (maksymalnie dwa 

kursy dla jednej osoby) 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  

 

 

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   

 

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych   

 

Kurs obsługi wózków widłowych   

 

Kurs spawania  

 

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   

 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych   

 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji   

 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami  

 

Kurs spedytora   

 

Podstawy techniki laboratoryjnej  

 

Kurs montażu rusztowań budowlano – montażowych 
 

 

Kurs operatora koparko – ładowarki 
 

 

Kurs energetyczny URE 
 

 

Inna propozycja (prosimy wpisać nazwę proponowanego kursu) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2. Uzasadnienie chęci/niezbędności udziału w konkretnych zajęciach: 

Swoją chęć udziału w ww. zajęciach motywuję następująco: 
(Pole nieobowiązkowe – beneficjent ostateczny może, ale nie musi wypełniać pola dot. uzasadnienia chęci/niezbędności. W przypadku 
większego zainteresowania udziałem w projekcie niż liczba miejsc na daną formę wypełnione uzasadnienie będzie dodatkowo 
punktowane, zgodnie z opisem regulaminu) 
 

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

 

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

 



 

 

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

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

(czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie) 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady 

(UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U.2018, poz.1000). 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż po przystąpieniu do projektu: 
I. w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

administratorem moich danych osobowych będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, 
mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-926). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: 
iod@miir.gov.pl. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. 
– moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 
w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz 
kształcenie ustawiczne” w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020. 
Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w 

Gdańsku (80-810), beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiatowi Lęborskiemu, ul. Czołgistów 5 w Lęborku (84-300) oraz podmiotom, które 

świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

II. w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 
administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy ul. 
Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. – moje dane osobowe są niezbędne do realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)  

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i 

doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 

Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku (80-

810) oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiatowi Lęborskiemu, ul. Czołgistów 5 w Lęborku (84-

300) oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a) instytucje pośredniczące; 
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 
c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).  

5. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów projektowych. 

6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 
8. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IŻ RPO WP związanych z procesem aplikowania o 

środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa 
w powyższym procesie. 

9. Będę informować o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych. 
10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania) 
11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork i Zarząd Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (w całości i we fragmentach) dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019, poz.1231). Jednocześnie oświadczam, iż 
zostałem/am poinformowany/a o celu wykorzystania mojego wizerunku. 

12. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt „„Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie 
lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz 
kształcenie ustawiczne”” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) 

13. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego warunki oraz jestem przedstawicielem grupy docelowej 
wymienionej § 3 niniejszego regulaminu. 

14. Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz treści art. 25, art. 26 i art. 27 Kodeksu Cywilnego oświadczam, 
że posiadam miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego. 

15. Zostałem pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
16. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem. 

mailto:iod@pomorskie.eu


 

 

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

(czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie) 

 


