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Regulamin 
świadczenia usług doradczych #karierawdobieCOVID-19 

  
1) Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług doradczych w projekcie 

#karierawdobieCOVID-19 (dalej: Projekt). 
2) Regulamin dotyczy osób korzystających z usług doradczych świadczonych w ramach Projektu: 

a) absolwentów i uczniów ostatnich klas szkół branżowych i technikum z terenu Jaworzna, 
Siemianowic Śląskich i Lędzin, którzy ukończyli 18 lat; 

b) otoczenia osób wskazanych powyżej, w tym np. rodziców, rodzeństwa, koleżanek i kolegów, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na rynku pracy w związku z pandemią COVID-19. 

3) Usługi doradcze świadczone są bezpłatnie. Koszty usługi oraz opracowania i przygotowania 
materiałów uzupełniających dostępnych na stronie www.polprom.org.pl finansowane są ze 
środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji 
Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. 

4) Korzystanie z usług doradczych związane jest z koniecznością podania danych osobowych: imię i 
nazwisko, adres poczty e-mail. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest „Klauzula 
informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych”. 

5) Korzystanie z doradztwa związane jest z koniecznością potwierdzenia udziału:  
a) w przypadku osobistego spotkania doradczego potwierdzenie udziału polega na złożeniu 

podpisu na karcie doradztwa oraz na złożeniu podpisu na wydruku „Klauzuli informacyjnej 
dotyczącej ochrony danych osobowych”; 

b) w przypadku spotkania doradczego zorganizowanego z wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej potwierdzenie udziału polega na przesłaniu na adres poczty e-mail wskazany 
przez doradcę informacji zawierającej m.in. datę i czas trwania spotkania oraz wskazującej, że 
osoba uczestnicząca w doradztwie zapoznała się z Regulaminem i zawartą w nim „Klauzulą 
informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych” . 

6) Doradcy świadczą usługi doradcze podczas osobistych spotkań oraz z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych. Termin spotkania doradczego musi być wcześniej ustalony z doradcą. 

7) Okres realizacji usług doradczych: 16 czerwca 2020 – 30 listopada 2020. 
8) Zakres tematyczny doradztwa i jego czas będzie maksymalnie dopasowany do indywidualnych 

potrzeb osoby korzystającej ze wsparcia, która będzie mogła skorzystać m.in. z usług pedagogów, 
doradców zawodowych, ekspertów rynku pracy, psychologów. 

9) W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, decyduje Zarząd Fundacji Promocji 
Inicjatyw Społecznych POLPROM, kierując się zapisami Wniosku o dofinansowanie, Programem 
Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 
oraz przepisami prawa.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  
Uczestnika Doradztwa prowadzonego przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  

w ramach projektu #karierawdobieCOVID-19 
 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa w doradztwie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych 
POLPROM z siedzibą ul. Rogalskiego 12/64, 03-982 Warszawa.  

http://www.polprom.org.pl/
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2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
biuro@polprom.org.pl lub pocztą tradycyjną.  

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, tj.: imię, nazwisko oraz adres poczty 
elektronicznej, przetwarzane będą w celu rejestracji udziału w doradztwie na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a, tj. zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem poprzez zgłoszenie 
udziału w doradztwie;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa po otrzymaniu od takiego 
podmiotu odpowiedniego wezwania oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione również Narodowemu Instytutowi Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa w celu 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej;  

7. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 
człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia wydatków 
związanych z realizacją projektu;  

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego 
celu. 

 
 
 
 

 

 


