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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ CYFROWY ŚWIAT 

SENIORA” REALIZOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA 

RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH. 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienie ogólne 

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2.Uczestnikeim zostaje osoba zakwalifikowana w procesie rekrutacyjnym i poinformowana przez zespół 

zarządzający projektem. 

3. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibę stowarzyszenia ASTER, przy ul. Sanatoryjnej 2 w 

Poznaniu. 

4. Koordynator projektu ma prawo wykreślenia uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku, 

gdy uczestnik projektu nie uczęszczał w 50 % zajęć oraz narusza prawo, postanowienia Regulaminu. 

5. Regulamin jest dostepny na stronie stowarzyszenia ASTER www.stowarzyszenieaster.pl oraz w 

siedzibie stowarzyszenia (ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań) 
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ROZDZIAŁ 2 

Prawa i obowiązki uczestników projektu. 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) Uzyskiwania wszelkich informacji na temat działań w projekcie od osób zarządzających projektem, a 

w szczególności o rekrutacji, tematyce i  terminach szkoleń i warsztatów, celów i rezultatów projektu. 

b) Korzystania nieodpłatnie ze szkoleń i warsztatów prowadzonych w projekcie. 

c) Korzystanie nieodpłatnie ze sprzętu zakupionego w ramach projektu. 

d) Rozwijania własnych zainteresowań. 

e) Inicjowania działań samopomocowych i na rzecz innych osób. 

f) Kontaktu w sprawach związanych ze szkoleniem z trenerem, a także koordynatorem projektu- 

telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia. 

g) Uzyskiwanie pomocy od trenera oraz wolontariuszy w sprawach związanych ze szkoleniami i 

warsztatami oraz od koordynatora projektu w ramach wypełniania dokumentacji, ewaluacji i innych 

działań związanych z projektem. 

h) Korzystania z bufetu kawowego 

i) Uzyskania zaświadczenia po zakończonym projekcie (przy minimum 80% obecności) 
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2. Do obowiązków uczestników projektu należy: 

a) Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu. 

b) Aktywny i systematyczny udział we wszystkich zajęciach. 

c) Przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego podczas zajęć i działań projektowych. 

d) Przestrzeganie przepisów pracowni komputerowej, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych 

e)Przestrzegania harmonogramu szkoleń w projekcie. 

g) Dostosowanie się do wytycznych GIS w ramach aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. 

g) Noszenie podczas zajęć środków ochrony osobistej, dezynfekcja rąk oraz sprzętu po zakończonych 

zajęciach.  

h) Informowanie o zmianie jakichkolwiek danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

i) Wypełnianie ankiet ewlauacyjnych w trakcie i po zakończeniu projektu. 

j) Potwierdzanie swojej obecności na zajęciach poprzez podpis na liście obecności. 

3. Uczestnictwo w projekcie wygasa z chwilą: 

a) Wystąpienia z projektu z ważnych przyczyn osobistych, na własną pisemną prośbę. 

b) Nieobecności powyżej 1 miesiąca. 

c) Śmierci uczestnika. 

d) Zakończeniem realizacji zadania. 
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ROZDZIAŁ 3 

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu – Klauzula Informacyjna dla 

uczestników Projektu. 

 Zgodnie z art. 13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie ASTER z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez stowarzyszenie wyłącznie w zakresie związanym z 

uczestnictwem w projekcie „Cyfrowy świat seniora” realizowanego w ramach Programu Rządowego na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 

ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami 

umowy o dofinansowanie Projektu. 
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5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności 

zgodę na udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach 

realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej ewaluacji. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 2-4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz 

dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest 

Koordynator Projektu info@stowarzyszenieaster.pl 
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ROZDZIAŁ 4 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu – Prawa związane z przegwarzeniem 

danych osobowych. 

 

Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. 

2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację. 

3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych. 

5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności. 

9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia 

prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych. 

10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia 

prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO . 
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ROZDZIAŁ 5 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego 

zapisów.  

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o 

dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony 

organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………………………. 

Miejscowość, data         Czytelny podpis 


