
Regulamin Warsztatów w ramach programu Sprawdzam! Erasmus + 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. 

(numer umowy  2022-2-

PL01-KA154-YOU-

w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne

programu Erasmus +. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2022 r. do 

31.07.2024 r. (dalej: Projekt). 

2. Organizatorem Warsztatów w ramach realizacji Projektu jest Centrum Nauki 

-

REGON: 221715245, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta 

Gdyni w  

3. Zgodn

 

4. 

 

Projektu. 

5. Celem Warsztatów jest: 

a) 

wiarygod  

b) 

 

c) mediów, 

d)  

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. 

ponadpodstawowych z województwa pomorskiego na drodze otwartego naboru. 

  

2. 

przekazaniu rodzicom lub prawnym opiekunom Uczestnika informacji o 

u

Regulaminie zasadach przetwarzania tych danych.  

3. arsztatach  

a) 

for  

b)  

c) a.miotk@experyment.gdynia.pl 

d) +48 512 493 716 

mailto:a.miotk@experyment.gdynia.pl


4. arsztat 30 

 

 

§ 3. Przebieg Warsztatów 

1. arsztatach  

2. Warsztaty ach 3 i 4 kwietnie 2023 r. w godz. 9:00-10:30, 11:00-12:30 

oraz 13:00-14:30 w sali D Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. 

-451 Gdynia. 

3. Warsztaty 

dodatkowego,  

4. Uczestnikom Warsztatów 

arsztatów. 

5. arsztatu Uczestnika, 

tj. poinformowania Uczniów o zachowaniu kultury osobistej w wypowiedziach 

podczas trwania Warsztatu. 

6. 

Uczestników.  

7. 

u w Warsztacie  

8. U

w  Warsztacie , arsztatu.  

9. Centrum nie ponosi odpowiedzialno

arsztacie.  

 

§ 4. Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, 

al. -451 Gdynia (dalej: CNE). Administratorem danych 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, +48 58 72 73 

985, +48 500 472 830  

3.  

a)  w ramach 

projektu 

i 

(numer umowy  2022-2-

PL01-KA154-YOU-000090499).  

b) r

(numer umowy  2022-2-PL01-KA154-YOU-

000090499) w zakresie dokumentowania realizacji zaplanowanych 

i 

 

       mu Erasmus+.  

 



4.  

1)  

2) adres email 

3) nr telefonu 

4)  

5)  

6)  

 

5. Dla celów dowodowych wymaganych w umowie dofinansowania projektu CNE 

 

a) 

 

b) wizerunek nauczyciela i uczniów w dokumentacji fotograficznej wydarzenia. 

6. 

przetwarzania jest:  art. 6 ust 1 lit a  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

o ochronie danych) (dalej: RODO) tj. -   

7. W zakresie danych z f

odpowiedniego okna. 

dostarczonego przez Organizatora (przyklejenie w widocznym miejscu na ubraniu 

 

osobowych Centrum (iod@experyment.gdynia.pl). Operacje przetwarzanie danych 

wycofaniu.  

8. Dla dowodowych wymaganych w 

- przetwarzanie jest 

 

Osoba, któ  

 wobec przetwarzania 

nych osobowych Centrum 

(iod@experyment.gdynia.pl) 

9. 

 

10. 

przetwarzanie lub 

od daty Warsztatu. 

11.  

a) 

 

b) w zakresie dowodowych wymaganych w umowie dofinansowania Projektu: 



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

12. 

Gospodarczy.  

13. 

profilowania.  

14.  

a)  

b)  

c) 

 

d)  

e) i zatrzymania wszystkich 

operacji przetwarzania), 

sposób niezgodny z przepisami.  

f) prawo sprzeciwu. 

danych Centrum (iod@experyment.gdynia.pl).  

15. 

do , 

wniesienia skarg

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl 

 

 

 

1. 

www.experyment.gdynia.pl. 

2. 

polskiego prawa. 

3. 

u  

4.  

 

 

 


