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REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH 
„JA W INTERNECIE” 

ORGANIZATOR:  
1. Organizatorem szkolenia jest:  
 
Urząd Gminy Wiązowna,  
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.  
2. Organizator otrzymał na cel szkolenia „Ja w Internecie” GRANT w ramach Działania 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
 
SZKOLENIA:  
1. Organizator realizuje szkolenia w 4 panelach tematycznych:  

− „Rodzic w Internecie”  

− „Mój biznes w sieci”  

− „Moje finanse i transakcje w sieci”  

− „Tworzę własną stronę internetową (blog)”  

 
1 panel = 12 godzin zegarowych.  
2. Szkolenia są bezpłatne.  

3. Termin realizacji: od stycznia 2019 roku do maja 2019 roku.  

4. Szkolenia kierowane są dla mieszkańców gminy Wiązowna powyżej 25 roku życia, chcących 
zwiększyć swoje umiejętności poruszania się w Internecie, w określonej tematyce.  

5. Uczestnik szkolenia może wybrać tylko jeden z dostępnych paneli.  

6. Szkolenia będą prowadzone przez 2 instruktorów, odpowiednio przeszkolonych na cel 
projektu.  

7. Szkolenia odbywać się będą w 12-osobowych grupach. Organizator zapewnia każdemu 
Uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz niezbędne przybory (notatniki i długopisy).  

8. Organizator szkolenia zapewnia Uczestnikom poczęstunek w trakcie szkolenia.  

9. Szkolenia odbywać się będą na terenie miasta Wiązowna. Miejsce będzie wskazane po 
zakończeniu rekrutacji.  

10. Transport do miejsca szkolenia odbywa się we własnym zakresie Uczestników. Organizator 
nie zwraca kosztów dojazdu.  
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:  
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz złożenie Formularza 
zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz będzie 
dostępny na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl; www.gok-wiazowna.pl, oraz 
www.bibliotekawiazowna.pl jak również w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy 
Wiązowna.  

2. Rekrutacja rozpoczyna się 11.12.2018 roku i zakończy się 12.02.2019 roku.  

3. Szkolenie obejmuje 120 osoby. W przypadku zgłoszenia większej ilości Uczestników, o udziale 
w szkoleniach zadecyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla osób 
niepełnosprawnych (należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności), a następnie 
osób w wieku 60+.  

4. W przypadku, gdy do udziału w szkoleniach zgłosi się niewystarczająca ilość uczestników, 
przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.  

5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w:  
 
Biurze Obsługi Mieszkańca  
Urzędu Gminy Wiązowna,  
05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59  
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Wiązowna, ul. Lubelska 59, 
05-462 Wiązowna. Z inspektorem ochrony danych od 25 maja 2018 roku można 
skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail : iod@wiazowna.pll 

2. Podane dane będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji szkoleń w ramach 
programu „Ja w Internecie”. 

3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 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 – dalej RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzanie i udostępniane przez Gminę Wiązowna i  osoby 
zaangażowane w organizację szkoleń pn. „Ja w Internecie”. 

5. Dane będą przechowywane w okresie 5 lat od zakończenia realizacji szkoleń                    
pn. „Ja w Internecie”. 

6. Administrator informuje, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Przysługuje jej także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto osoba, 
która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do cofnięcia jej 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania. 

8. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest konieczne do 
przeprowadzenia rekrutacji i udziału w szkoleniu. 
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