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REGULAMIN IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA FIRM 

  
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu  

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania 
cyberbezpieczeństwem jednostki. 

 
zwane dalej „Zasadami” 

 

§ 1 
Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Projekt – projekt „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” finansowany w ramach umowy 
nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Umowa o dofinansowanie Projektu – umowa nr UDA-POWER.04.03.00-00-16/18-00 z dnia 
11.10.2018 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 zawarta pomiędzy Centrum Projektów Europejskich a HRS Sp. z o.o.  
w Warszawie. 

3. Realizator Projektu – HRS SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, 50-062 Wrocław. 
4. Biuro Projektu - HRS Sp. z o.o mieszczące się przy ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, lokal 

112. 
5. Firma – organizacja, która spełnienia wszystkich wymogi formalne i został/a zakwalifikowany/a 

do udziału w Projekcie „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” realizowanych w ramach 
Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. 

6. Uczestnik/czka Projektu – kandydat/ka, który/a został/a oddelegowany/a do udziału w 
Projekcie „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z 
zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” realizowanych w ramach Projektu zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, z ramienia Firmy. 
 

§ 2 
1. W ramach projektu „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 

kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” objęte wsparciem zostaną Firmy 
spełniające warunki kwalifikacji, zbadane na podstawie danych z formularzy zgłoszeniowy – 
IRIS dla organizatorów - załącznik nr 1, oraz formularza oceny Firm (Organizatorów Szkoleń) – 
załącznik nr 2. 

2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu, grupę docelową stanowić będzie 10 
Firm, oraz Realizator Projektu.  

3. Projekt ma charakter nieodpłatny i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
§ 3 

1. Dokumenty rekrutacyjne do Projektu mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub 
dostarczone osobiście. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie 
internetowej projektu: 
https://hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo.html  

2. Rekrutacja Firm rozpoczyna się w IV kwartale 2018 r. 
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące fazy: 

a. wypełnienie i złożenie/przesłanie przez Firmę formularza zgłoszeniowego, 
b. weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, 
c. przekazanie dokumentów Komisji Rekrutacyjnej, 
d. powiadomienie Firmy o spełnieniu wymagań i kwalifikacji, 

https://hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo.html
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e. podpisanie Umowy IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO – załącznik nr 3. 
4. W procesie rekrutacji Firmie zostaną przyznane punkty wg zasad opisanych Formularzy 

Oceny Partnerów IRIS – załącznik nr 2. 
5. Uzyskanie poniżej 45 pkt wyklucza przyznanie miejsca na liście Firm zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie. 
6. W przypadku Firm o równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej zadecyduje 

kolejność zgłoszeń. 
 

§ 4 
1. Kwalifikacji Firm do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 
2. Komisja sporządza „Protokół rekrutacyjny” wraz z listą Firm zakwalifikowanych oraz 

niezakwalifikowanych, a także z listą rezerwową. 
3. Firmy, które nie spełniają kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 
4. Informacja o niezakwalifikowaniu do Projektu zostanie przekazana niezwłocznie po 

zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Firm niż planowana, utworzona      

 zostanie lista rezerwowa Firm, na którą zostaną wpisani te Firmy, które spełniający kryteria 
formalne,  a zostały niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu wyczerpania limitu 
miejsc.  

6. Firmy z listy rezerwowej będą przyjmowane sukcesywnie w przypadku rezygnacji Firmy 
zakwalifikowanej do Projektu. 

7. Lista rezerwowa jest ograniczona do 8 Firm, a o kolejności wpisania na listę rezerwową stanowi 
ilość uzyskanych punktów w procesie rekrutacji oraz moment wpłynięcia kompletnych 
dokumentów rekrutacyjnych. 

8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu do Projektu przysługuje odwołanie do Kierownik 
projektu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o decyzji. 

9. Firmy zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane drogą elektroniczną i/lub 
telefonicznie o zakwalifikowaniu wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie. 

10. W przypadku, gdy Firma zakwalifikowana nie potwierdza swojego udziału w Projekcie drogą 
elektroniczną, bądź też mimo prób kontaktu telefonicznego nie udaje się z nią skontaktować, 
w okresie określonym przez Realizatora Projektu, Firma ta zostaje wykreślona z listy Firm 
zakwalifikowanych. Jej miejsce proponowane jest pierwszej Firmie z listy rezerwowej, mogącej 
uczestniczyć w Projekcie, z zachowaniem kolejności na liście rezerwowej. 

11. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie, dokonanie rejestracji Firmy w systemie IRIS-E 
znajdującego się pod adresem: www.iris-e.pl. W celu poprawnej rejestracji należy wypełnić 
formularz rejestracyjny do systemu dostępny nas stronie systemu pod przyciskiem "Rejestracja 
firmy szkoleniowej", a następnie dokończyć rejestrację zgodnie z informacjami otrzymywanymi 
drogą mailową (w tym m.in: aktywowanie konta, przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego – IRIS dla organizatorów – załącznik nr 1). 
 

§ 5 
1. Firma może zostać skreślona z listy Firm w przypadku, gdy w sposób nieuzasadniony uchyla się 

od obowiązków opisanych w umowie, nie przestrzegania zasad wynikających z niniejszego  
poda nieprawdziwe dane na etapie rekrutacji, wskutek czego doprowadzi do błędnej oceny 
zdolności do realizacji Projektu. 

2. W przypadku pisemni rezygnacji Firmy w Projekcie – należy złożyć oświadczenie o rezygnacji  
do Realizator Projektu, który wystąpi do Instytucji Pośredniczącej w projekcie „IRIS-
CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania 
cyberbezpieczeństwem jednostki” z wnioskiem o rozpatrzenie konieczności zwrotu przez Firmę  
kosztów uczestnictwa wraz z ewentualnymi odsetkami, jak dla zaległości podatkowych. 
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3. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca Projektu orzeknie o konieczności zwrotu przez 
Uczestnika kosztów uczestnictwa, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwrot 
kosztów winien zostać dokonany na rachunek bankowy projektu „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
- Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem 
jednostki” o numerze 82 1750 0012 0000 0000 4080 1774 w terminie 7 dni od daty wezwania 
Firmy do zapłaty przez HRS Sp. z o.o. 

 
§ 6 

1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane i przechowywane na podstawie 
oświadczenia o danych osobowych Uczestnika/czki – załącznik nr 4, w celu umożliwienia 
prawidłowej realizacji Projektu, w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości, działań 
informacyjno –promocyjnych oraz ewaluacji Projektu. 

2. Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu   
Europejskiego i Rady (UE) nr 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) 
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. W ramach Projektu, do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu i Opiekunów 
prawnych dopuszczone są wyłącznie osoby lub podmioty, którym zostało wydane pisemne i 
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przez uprawniony podmiot. 
Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do podjęcia 
wszelkich działań służących zachowaniu poufności danych i do nieprzekazywania tych danych 
osobom lub podmiotom nieupoważnionym. 

 
§ 7 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuacji już trwających prac w 
Projekcie w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w realizacji umowy o dofinansowanie 
stanowiącej podstawę finansowania szkoleń. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, 
w terminie 30 dni od daty powzięcia decyzji o rezygnacji z kontynuacji Projektu, Kierownik 
projektu pisemnie poinformuje o tym fakcie Firmy.  „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - 
Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem 
jednostki”. 

3. Dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika projektu. 
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany lub dodatkowych postanowień 

w niniejszym dokumencie. 
5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie jest dostępny na stronie internetowej 

HRS Sp. z o.o.:  
www.hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo.html  

6. Firm pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 
7. Integralną częścią Regulaminu są wymienione w niniejszym dokumencie załączniki. 
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FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_DLA FIRM_IRIS 

 
 

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – IRIS dla FIRM 
INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT  IRIS   
Ważny od dnia 01.03.2019 

Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA FIRM SZKOLENIOWYCH 

 
Formularz ma na celu weryfikację potencjału organizacji szkoleniowej w zakresie zdolności do realizacji szkoleń  
w obszarze cyberbezpieczeństwa, zgodnie z założeniami projektowymi dla IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne 
narzędzie zwiększenia kompetencji  z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki.  
 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego DRUKOWANYMI LITERAMI.  
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać n a adres e-mail: szkolenia@hrs-cert.com 
 

Nazwa firmy szkoleniowej:  

NIP:  

Osoba do kontaktu  

Imię i nazwisko: 
 

E-mail:  

Telefon:  

  

1. Doświadczenie organizacji w prowadzeniu szkoleń w latach:  

  

2. Liczba trenerów spełniających kryteria1:  

1Kryteria dla trenerów: 

 - wykształcenie wyższe (zalecane kierunkowe), 
 - 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, 

                                            - 3 (trzy) lata w obszarze systemów zarządzania,  
 - przeprowadzenie min. 1 (jednego) szkolenia  
   z ISO/IEC 27001 lub podobnego w ciągu ostatnich  
   3 (trzech) lat. 
 

 

3. Liczba kobiet3 wśród trenerów spełniających wymagania z pkt.2.  

  

  

Więcej szczegółów na: 
www.hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/dla-firm-szkoleniowych.html  

 
 
 

     

 Data:                   Podpis osoby upoważnionej i/lub pieczątka firmy:  

 
 

 

http://www.hrs-cert.com/szkolenia/iris-cyberbezpieczenstwo/dla-firm-szkoleniowych.html
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OCENY PARTNERÓW (Organizatorów Szkoleń) 
do projektu pn. „Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem 

jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO” 
 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI 

1.1 Dane Instytucji 

Nazwa instytucji  

NIP instytucji  

1.2 ADRES SIEDZIBY 

Województwo 
 

 Powiat  

Gmina 
 

 Miejscowość  

Ulica 
 

 Nr domu/Nr 
lokalu 

 

Kod pocztowy 
 

 Poczta  

2. KRYTERIA 

2.1 Kryteria obligatoryjne 

Nr Pytanie Ocena 

1 Firma nie jest zamknięta, w trakcie restrukturyzacji ani w upadłości  TAK / NIE 

2 Gotowość do podjęcia aktywnej współpracy przy projekcie IRIS TAK / NIE 

3 Gotowość do podpisania umowy ramowej o współpracy TAK / NIE 

4 Gotowość do podpisania umowy o zachowaniu poufności TAK / NIE 

Dopuszczenie TAK / NIE 

2.1 Kryteria do oceny 

Nr Pytanie Ocena  Punktacja 

5 
Prowadzenie szkoleń o tematyce zbliżonej do Cyberbezpieczeństwa w 
przeciągu ostatnich 12 miesięcy 

TAK / NIE 
 

6 Gotowość do delegowania dwóch trenerów  TAK / NIE  

7 
Gotowość do przeprowadzenie szkoleń IRIS w wewnątrz własnej 
organizacji lub wśród swoich klientów, w okresie trwania projektu  

TAK / NIE 
 

8 Doświadczenie jednostki   

9 Doświadczenie organizacji w prowadzeniu szkoleń w latach    

10 Potencjał kadrowy w tym trenerzy z cyberbezbieczeństwa   

11 Liczba kobiet wśród trenerów spełniających wymagania   

Razem  

2.2 Uwagi 

 
 
 
 
 

3. AKCEPTACJA 

3.1. Osoba wypełniająca formularz – asystent ds. szkoleń 

Data: 
 Imię 

Nazwisko: 

 

       Tak ☐       Nie☐ 

3.2. Osoba akceptująca 

Dopuszczenie do Projektu IRIS 
 

Tak ☐ Nie ☐ 

Data: 
 Imię 

Nazwisko: 
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Objaśnienie do formularza oceny - Kryteria oceny: 
Pytania numer 1 do 4 – odpowiedź „tak” dopuszcza do udziału w projekcie. 
Pytania numer 5 do 11 – uzyskana suma punktów jest podstawą do oceny i włączenia do projektu. 

Kryteria oceny 

Nr 
pyt.* 

Metoda oceny Punktacja 
Podstawa do 

oceny 

5 
Organizacja prowadziła w ciągu ostatnich 12 m-cy co 
najmniej jedno szkolenie z cyberbezpieczeńśtwa – 10 pkt. 

0 – 10 Wywiad 

6 
Organizacja deleguje do pracy co najmniej 2 trenerów – 
10 pkt.** 

0 – 10 
Formularz 

zgłoszeniowy 

7 
Organizacja przeprowadzi co najmniej 1 szkolenie 
programu IRIS wśród własnych klientów lub 
pracowników w okresie trwania projektu – 10 pkt. 

0 – 20 Wywiad 

8 Doświadczenie jednostki 0 - 10 Wywiad 

9 
Prowadzenie szkoleń od ponad 2-ch lat - po 1 pkt. za 
każdy kolejny rok doświadczenia ponad 2 lata 

0 – 8 
Formularz 

zgłoszeniowy 

10 
Potencjał kadrowy w tym trenerzy z 
cyberbezpieczeństwa** - po 1 pkt za każdego trenera 

0 – 10 
Formularz 

zgłoszeniowy 

11 
Kryterium premiujące obecność wśród trenerów co 
najmniej 1 kobiety-trenera z CB spełniającą wymagania 
do trenerów - 5 pkt. za osobę 

0 – 25 
Formularz 

zgłoszeniowy 

 RAZEM max. 100  

 
* Numer pytania – kryterium do oceny, na podstawie którego ma zostać wykonana ocena. 
** trener spełnia kryteria, jeśli: (1) ma wykształcenie wyższe (zalecane kierunkowe), (2) 5 lat doświadczenia zawodowego, (3) z tego min. 3 
lata w obszarze zarządzania systemami (4) z przeprowadzeniem co najmniej 1-go szkolenia z ISO 27001 lub podobne w ciągu ostatnich 3-ch 
lat. 
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Załącznik nr 3  

Umowa nr  O/077../10/20 
 
 
 

Zawarta w dniu …………………….. we Wrocławiu w ramach realizacji projektu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - 

Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki, pomiędzy: 

 

HRS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, 50-062 Wrocław (dalej jako: Partner Projektu), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000376140, NIP 897-17-69-954, REGON 021443729, której kapitał 

zakładowy wynosi 10.000 zł, reprezentowaną przez: 

Rafała Koprowskiego – Prezesa Zarządu, 
 
a 
 
(dalej jako: Firma) 
reprezentowaną przez: 
 
zwane dalej „Umową” 

 

§ 1 
Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Projekt – projekt „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” finansowany w ramach umowy 
nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Umowa o dofinansowanie Projektu – umowa nr UDA-POWER.04.03.00-00-16/18-00 z dnia 
11.10.2018 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 zawarta pomiędzy Centrum Projektów Europejskich a HRS Sp. z o.o.  
w Warszawie. 

3. Realizator Projektu – HRS SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, 50-062 Wrocław. 
4. Biuro Projektu - HRS Sp. z o.o mieszczące się przy ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, lokal 

112. 
5. Firma – organizacja, która spełnienia wszystkich wymogi formalne i został/a zakwalifikowany/a 

do udziału w Projekcie „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” realizowanych w ramach 
Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. 
 

§ 2 
1. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji  z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” zwany dalej Regulaminem. 

2. Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie i w chwili zawarcia niniejszej 
umowy trwa on od 01.10.2018 do 30.09.2021. 

3. Udział w Projekcie ma charakter nieodpłatny i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pod warunkiem realizacji 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz z Regulaminu. 
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WZÓR UMOY IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA FIRM 

4. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Firmy zwrotu kosztów jego uczestnictwa w 
Projekcie, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin. 

 
§ 3 

1. Firma jest zobowiązany do: 
a) aktywnego udziału w Projekcie; 
b) udziału w spotkaniach grupowych, również w formie zdalnej; 
c) udziału w indywidualnych konsultacjach prowadzonych przez Partnera; 
d) odpowiedniego korzystania z narzędzia IRIS – E, w przypadku, gdy został do tego 

wytypowany; 
e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego zakończeniu; 
f) niezwłocznej informowania Partnera Projektu o zawieszeniu, zmianie lub przerwaniu 

prowadzonej dzielności. 
 

§ 4 
1. Partner Projektu może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji, gdy Firma, narusza 

postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w Projekcie. 
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 1, skuteczne jest od dnia doręczenia Firmie  drogą 

pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) oświadczenia o jej rozwiązaniu. 
 

§ 5 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Partnera Projektu. 
 

§ 8 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

Partner Projektu 

______________________________________ 

Firma 
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Załącznik nr 4 

                                             OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU – DANE OSOBOWE 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania 

cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO” o numerze POWR.04.03.00-00-0016/18 

(zwanym dalej „projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) 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 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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, 

b) 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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.), 

d) 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, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Innowacyjne narzędzie 

zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO”, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 
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4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów 

Europejskich, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – jest HRS sp. 

z o.o., pl. Solny 14, 50-062 Wrocław. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje 

dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 

nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, 

kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu 

ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego 

administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych 

osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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, 

2) 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, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezp. społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1778 z późn. zm.). 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.  

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

                                                           
1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 
została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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