REGULAMIN
konkursu na pracę opisującą kwalifikację rynkową
upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji
„Kwalifikacja jutra”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na pracę opisującą kwalifikację rynkową, upowszechniającą
Zintegrowany System Kwalifikacji (dalej: „Konkurs”), jest Instytut Badań Edukacyjnych instytut
badawczy z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000113990, posługujący się numerem NIP 525-000-86-95 oraz REGON 000178235,
zwany dalej: „Organizatorem” lub „IBE”
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji
nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania kwalifikacji.” zwanego dalej
„Projektem”.
3. Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie o Konkursie dostępne są bezpłatnie w siedzibie IBE oraz na
stronie internetowej: http://kwalifikacje.edu.pl.
4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
5. Przeprowadzenie Konkursu zostanie powierzone Komisji Konkursowej (dalej: „Komisja”).
6. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, zgłoszenie pracy opisującej
kwalifikację rynkową upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji (zwanej dalej
„Praca”) do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
7. Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy,
może nimi swobodnie rozporządzać oraz ich przeniesienie bądź udzielenie licencji
Organizatorowi, nie narusza praw osób trzecich. Organizator jest uprawniony do zbadania stanu
posiadania przez Uczestnika autorskich praw majątkowych do przesłanego Utworu.
§ 2.
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie opisu nowej kwalifikacji rynkowej (na minimum
1 200 znaków tekstu ze spacjami), która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub
sektora za 5 lat.
2. Opis zawierać będzie uzasadnienie dlaczego dana kwalifikacja będzie istotna w wybranej
branży/sektorze za 5 lat (na minimum 800 znaków ze spacjami).
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3. Tematem przewodnim Pracy jest hasło: „Kwalifikacja jutra”.
4. Konkurs rozpoczyna się 12.11.2020 r.
5. Zgłoszenie Pracy do udziału w Konkursie obejmuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego
wersji on-line zamieszczonego na stronie internetowej www.kwalifikacje.edu.pl, w terminie do
26.11.2020 r. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania Prac.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od momentu zakończenia
przyjmowania zgłoszeń.
§ 3.
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje
Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji. Konkurs ma na celu
promowanie rozwoju kwalifikacji wśród podmiotów pożytku publicznego, oraz
popularyzowanie korzyści wynikających z włączania kwalifikacji do systemu.
2. Kwalifikacja rozumiana jest jako dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte
w różnych miejscach: w szkole, na kursach, poprzez realizację swoich pasji lub uczenie się
samodzielne.
3. Zintegrowany System Kwalifikacji (dalej: ZSK) to rozwiązanie systemowe, które daje możliwość
potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytej w szkole, na kursach lub w trakcie samodzielnego
uczenia się. Więcej informacji na temat ZSK można znaleźć na stronach:
http://kwalifikacje.edu.pl/ i kwalifikacje.gov.pl.
§ 4.
Warunki udziału w Konkursie
1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie fundacje lub stowarzyszenia posiadające status
organizacji pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) (dalej: Uczestnicy)
2. Udziału w konkursie nie mogą brać osoby, które są zatrudnione w IBE, członkowie ich najbliższej
rodziny (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub
stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia), którzy jednocześnie wykonują pracę
na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 lub są w inny sposób powiązane z podmiotami
wskazanymi w ust. 1.
3. Prace do Konkursu ma prawo zgłosić wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną,
wpisany na listę organizacji pożytku publicznego, zgłoszenie dokonywane jest za
pośrednictwem osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
4. Pracę konkursową należy przygotować za pomocą formularza konkursowego w wersji on-line,
znajdującego się na stronie konkursu: www.kwalifikacje.edu.pl
5. Opisana kwalifikacja w Pracy Konkursowej nie może widnieć w Zintegrowanym Rejestrze
Kwalifikacji. W celu sprawdzenia, czy kwalifikacja rynkowa nie widnieje w Rejestrze Kwalifikacji,
zachęcamy do odwiedzenia strony www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.
6. Formularz konkursowy będzie dostępny na stronie: www.kwalifikacje.edu.pl
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7. Praca musi dotyczyć tematyki Konkursu, określonej w § 1 ust. 3 Regulaminu.
8. Praca powinna będzie przygotowana w języku polskim.
9. Praca będzie nowa, nigdzie nie publikowana, w szczególności nie będzie zawierać materiałów
powstałych na zlecenie Organizatora Konkursu.
10. Praca nie będzie kopią lub adaptacją już istniejących utworów.
11. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 5.
Sposób porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu
1.
2.
3.
4.

5.
6.

IBE dopuszcza komunikację elektroniczną z Uczestnikami Konkursu.
Osobą wskazaną przez IBE do kontaktu oraz odpowiedzialną za robocze ustalenia i kontakty z
Uczestnikami jest Pani Edyta Cieszkowska, email: e.cieszkowska@ibe.edu.pl
Pytania i prośby o wyjaśnienie postanowień Regulaminu lub jego załączników należy kierować
wyłącznie na adres e-mailowy osoby wymienionej w ust. 2 powyżej.
Komisja udzieli wyjaśnień dotyczących postanowień Regulaminu pod warunkiem, że otrzyma je
w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu składania Prac
konkursowych.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania autorów pytań, a także ewentualne zmiany
Regulaminu, IBE zamieści na stronie internetowej: www.kwalifikacje.edu.pl
Udzielone przez IBE wyjaśnienia oraz dokonane zmiany Regulaminu są wiążące dla wszystkich
Uczestników.
§ 6.
Komisja Konkursowa

1. Komisja wykonywać będzie wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu.
2. Komisja będzie liczyła 3 członków powołanych do Komisji przez Dyrektora IBE.
3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Komisji Konkursowej, który
będzie kierował pracami Komisji. Przewodniczącemu Komisji Konkursowej przysługuje głos
rozstrzygający w razie równości głosów oraz Sekretarza Konkursu.
4. Posiedzenia Komisji są tajne.
5. Członkowie Komisji mają obowiązek zachować bezstronność oraz działać zgodnie z zasadami
zachowania uczciwej konkurencji.
6. Członkowie Komisji mają obowiązek zachować w poufności przebieg posiedzeń Komisji.
7. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje
odwołanie.
9. Protokół z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządza powołany Sekretarz. Do protokołu z
posiedzenia konkursu zostanie dołączone zbiorcze zestawienie wyników oceny formalnej i
zbiorcze zestawienie wyników oceny merytorycznej zawierające liczbę przyznanych punktów
dla poszczególnej Pracy.
§ 7.
Kryteria oceny Prac Konkursowych
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1.
2.
3.
4.

Proces oceny Prac jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.
Za ocenę formalną Prac odpowiada Sekretarz.
Podstawą oceny formalnej jest zbiorcze zestawienie z wynikami oceny formalnej Prac.
Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy:
1) termin wpłynięcia dokumentów konkursowych;
2) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych.
3) kwalifikowalność podmiotu w zakresie formy prawnej i uprawnienie do reprezentowania
podmiotu przez osobę zgłaszającą Pracę
5. Podstawą oceny merytorycznej jest zbiorcze zestawienie z wynikami oceny Prac. Ocena Prac
dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej. Każdy z oceniających może przyznać
Pracy maksymalnie 100 punktów. Wynik oceny stanowi średnia z otrzymanych punktów z
każdej z ocen dokonanych przez Komisję.
6. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny Prac według określonych poniżej kryteriów:
1) W opisie kwalifikacji (max. 60 punktów):
a) wskazano odpowiednią grupę adresatów dla danej kwalifikacji (max. 20 punktów),
b) opisano krótko charakterystykę kwalifikacji (max. 20 punktów),
c) wskazano jak ma wyglądać walidacja kwalifikacji (max. 20 punktów).
2) W uzasadnieniu (max. 40 punktów):
a) wskazano zapotrzebowanie społecznego i zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze
dla wybranej branży/sektora na kwalifikację za 5 lat (max. 20 punktów),
b) opisano jakie możliwości stoją przed osobą posiadającą opisaną kwalifikację (max. 20
punktów).
§ 8.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Komisja rozstrzyga Konkurs, wybierając spośród Prac Konkursowych te trzy Prace, które
uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
Uczestnicy, których Prace uzyskały najwyższą liczbę punktów, o których mowa w ust. 1
powyżej, są Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Zwycięzcy” lub „Zwycięzca”).
Konkurs uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna Praca Konkursowa.
Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna Praca
Konkursowa.
IBE zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięskiej Pracy Konkursowej i nierozstrzygnięcia
Konkursu.
Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną, niezwłocznie po
zakończeniu Konkursu. Wyniki Konkursu wraz z podaniem nazwy Zwycięzcy, zostaną
opublikowane także na stronie internetowej www.kwalifikacje.edu.pl
Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody.
§ 9.
Nagrody

1. Zwycięzcy, których Prace uzyskały kolejno największą liczbę punktów, otrzymują przedpłacone
Karty Podarunkowe Sodexo, na których zostały udostępnione następujące kwoty:
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2.

3.
4.

5.

a) I miejsce – 4 500 zł – dla Zwycięzcy, którego Praca, która uzyskała największą liczbę
punktów;
b) II miejsce – 2 500 zł – dla Zwycięzcy, którego Praca, która uzyskała w drugiej kolejności
największą liczbę punktów;
c) III miejsce – 1 800 zł – dla Zwycięzcy, którego Praca, która uzyskała w trzeciej kolejności
największą liczbę punktów;
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w przypadku, gdy nadesłane Prace
nie będą spełniać kryteriów formalnych lub merytorycznych, określonych w niniejszym
Regulaminie.
Wszelkie rozliczenia podatkowe z tytułu uzyskanej przez Zwycięzcę nagrody leżą wyłącznie po
stronie Zwycięzcy.
Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mail o wygranej. Zwycięzcy odbiorą nagrody poprzez
osobisty ich odbiór (za pośrednictwem osoby uprawnionej - posiadającej stosowne
upoważnienie) lub nagrody zostaną wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres siedziby
podmiotu biorącego udział w Konkursie.
Zasady korzystania z Kart przedpłaconych zostały określone w Regulaminie karty podarunkowej
Sodexo, udostępnionego pod adresem:
https://www.sodexo.pl/app/uploads/2019/09/Mastercard_Regulamin-kartypodarunkowej_PSD2_2019.pdf
§ 10.
Prawa autorskie

1. Udzielenie licencji do Prac Zwycięzców:
1) Zwycięzca – z chwilą złożenia Pracy Konkursowej opisującej kwalifikację rynkową
upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji (dalej: „Utwór”) – udziela IBE licencji
na korzystanie z Utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym umieszczenie
na stronach internetowych oraz w systemach informatycznych i bazach danych.
2) Licencja ma charakter niewyłączny.
3) Zwycięzca zezwala na wykonywanie przez IBE praw zależnych do Utworu – w zakresie
obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym tłumaczeń, zmian, przeróbek,
skrótów, adaptacji, łączenia z innymi utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i
korzystanie z opracowań na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1
4) IBE ma również prawo korzystania z Utworu, w celach promocyjnych i reklamowych,
edukacyjnych, związanych z działalnością statutową IBE.
5) Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania czynności skutkujących wygaśnięciem
udzielonej na rzecz IBE licencji. W przypadku zamiaru przeniesienia majątkowych praw
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3.
4.
5.
6.

autorskich przez Uczestnika na podmiot trzeci, Uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania IBE o tym zamiarze.
Udzielenie licencji do korzystania przez IBE z udostępnionej przez Zwycięzcę Pracy ma charakter
nieodpłatny.
IBE będzie przestrzegać osobistych praw autorskich do nadesłanych Prac w zakresie
udostępnienia prac wraz z podaniem nazwy autora/autorów Pracy.
Zwycięzca wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie/upublicznienie Pracy przez IBE w tym
również jej części.
Uczestnicy konkursu, z chwilą złożenia Pracy Konkursowej, wyrażają zgodę na korzystanie przez
IBE z przekazanej pracy w zakresie umożliwiającym zapoznanie się jej treścią przez
pracowników IBE - w związku z procesem jej oceny przez Komisję Konkursową. Uczestnicy
wyrażają zgodę na udostępnienie Pracy do wglądu organów przeprowadzających postępowanie
kontrolne w IBE.
§ 11.
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

4.

IBE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
IBE zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
IBE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
o prawie autorskim przez Uczestników bądź Zwycięzców.
Uczestnicy i Zwycięzcy są odpowiedzialni za wszelkie wady prawne przekazanych do
korzystania lub przeniesionych na IBE Utworów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw, w szczególności praw autorskich.
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Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego do konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„Kwalifikacja jutra”
na pracę opisującą kwalifikację rynkową upowszechniającą Zintegrowany
System Kwalifikacji
Formularz zgłoszenia należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem strony kwalifikacje.edu.pl w terminie podanym
przez Organizatora.

Część A wniosku – dane uczestnika konkursu/podmiotu
Data wpływu wypełnia Organizator

Informacje wstępne
1. Temat pracy: Kwalifikacja jutra
2. Nazwa kwalifikacji:
...................................................................................................................................................

Informacje o autorze/autorach
3. Imię i nazwisko autora/autorów pracy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.

Nazwa organizacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Forma prawna /KRS/rejestr
..................................................................................................................................................
7. Adres i dane teleadresowe organizacji
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8. Numer telefonu oraz e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Część B formularza - opis kwalifikacji jutra

Opis kwalifikacji
(minimum 1200 znaków)

1. Nazwa kwalifikacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazówka:

Nazwa kwalifikacji powinna być jak najkrótsza!

2. Grupa adresatów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wskazówka:
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Jakie osoby mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji?

3. Krótka charakterystyka kwalifikacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wskazówka:

Jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować osoba posiadająca daną kwalifikację? Jakie
umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne posiada osoba z tą kwalifikacją?
Przykładowa charakterystyka kwalifikacji „Wykonywanie i naprawa okularów”:
Osoba posiadająca kwalifikację wykonuje okulary korekcyjne na podstawie otrzymanego zlecenia oraz
drobne naprawy okularów. Korzysta z odpowiednich maszyn i urządzeń warsztatowych, takich jak
automaty szlifierskie, szlifierki, wiertarki, rowkarki, dioptriomierze oraz drobne narzędzia
specjalistyczne.

4. Jak ma przebiegać walidacja?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wskazówka:

Walidacja to inaczej proces, w którym można udowodnić, że posiada się wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne wymagane dla danej kwalifikacji. Co musi wiedzieć i potrafić osoba, które
zechce zdobyć certyfikat lub zaświadczenie posiadania Twojej kwalifikacji?
Czy walidacją będzie egzamin praktyczny? A może prezentacja umiejętności? Jeśli szukasz
natchnienia, sprawdź naszą stronę z katalogiem metod walidacji:
http://walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/
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Uzasadnienie
(minimum 800 znaków)
1. Zapotrzebowanie na kwalifikację

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

Wskazówka:
Jak wygląda Twoja branża dziś, a jak może wyglądać za 5 lat? Dlaczego kwalifikacja może być
potrzebna za 5 lat?
2. Możliwości wykorzystania kwalifikacji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wskazówka:
Gdzie osoba posiadająca kwalifikacje może znaleźć zatrudnienie?
Czy pracownik posiadający tę kwalifikację może wspomóc rozwój Twojej organizacji? Jak?

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, str.
1), dalej „RODO”, Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:
kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem

10

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie
projektu, Instytutowi Badań Edukacyjnych. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Instytutu
Badań Edukacyjnych, podmiotu który realizuje projekt UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18 „Wspieranie realizacji II etapu
wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i
zapewniające jakość nadawania kwalifikacji.”
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO na podstawie:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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.2013.347.320, z późn. zm.);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.470) oraz załączników
I i II do tego rozporządzenia;
- 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);
- 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, 1475, 2433).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania
danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha
25, 00-918 Warszawa oraz beneficjentowi realizującemu projekt, Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180
Warszawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
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