Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 529/2019
z dnia 28 maja 2019 r.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

„Nowe horyzonty - Nowe specjalności”
§1
Informacje o Projekcie
1.

Celem ogólnym Projektu „Nowe horyzonty - Nowe specjalności” , zwanym dalej Projektem, jest
modyfikacja kształcenia, opracowanie i realizacja programów kształcenia w celu podniesienia
kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w
następujących grupach studentów WSISiZ:
1.1. 29 studentów (7 kobiet, 22 mężczyzn) uczestniczących w studiach I stopnia na kierunku
Informatyczne Techniki Zarządzania o specjalności Analiza i Modelowanie Systemów
Biznesowych,
1.2. 32 studentów (3 kobiet, 29 mężczyzn) uczestniczących w studiach I stopnia na kierunku
Informatyka o specjalności Przetwarzanie Danych,
1.3. 30 studentów (17 kobiet, 13 mężczyzn) uczestniczących w studiach I stopnia na kierunku
Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne w Internecie,
1.4. 71 studentów (44 kobiet, 27 mężczyzn) uczestniczących w studiach II stopnia na kierunku
Grafika dla wszystkich specjalności.

2.

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WSISiZ),
zwaną dalej Beneficjentem, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Osi III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i
Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

3.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy POWR.03.05.00-00-Z095/18-00 z dnia
11.06.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

4.
5.
6.

Działania w Projekcie realizowane są w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2023 r.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
6.1. Dofinansowanie studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, o
specjalności Analiza i Modelowanie Systemów Biznesowych,
6.2. Dofinansowanie studiów I stopnia na kierunku Informatyka o specjalności Przetwarzanie
Danych,
6.3. Dofinansowanie studiów I stopnia na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie
Graficzne w Internecie,
6.4. Rozszerzenie programu studiów II stopnia na kierunku Grafika dla wszystkich specjalności,
6.5. Organizację płatnych 120-godzinnych staży (stypendia stażowe).

7.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój oraz z środków dotacji celowej z budżetu państwa.
§2
Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin określa zakres i organizację wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji oraz
zasady uczestnictwa w Projekcie, prawa i obowiązki Uczestników Projektu oraz zasady rezygnacji
z uczestnictwa w Projekcie.

2.

Rozstrzyganie sporów i spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy do
kompetencji Rektora WSISiZ.
§3
Słownik terminów

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1.

Beneficjent – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN
w Warszawie,

2.

Biuro Projektu – komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę Projektu – pokój N229 w
budynku Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WSISiZ) przy ul. Newelskiej 6 w
Warszawie, tel. 22 3486510, e-mail: horyzont@wit.edu.pl (studentów będących uczestnikami
Projektu obsługują dziekanaty wydziałów właściwe dla kierunków studiów: Informatyczne
Techniki Zarządzania w pokoju N133, Informatyka i Grafika w pokoju N130 w wymienionym
budynku).

3.

Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, które wypełnione i podpisane stanowią
podstawę dla uczestnictwa w Projekcie; obejmują one: deklarację przystąpienia do projektu,
oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika Projektu, formularz danych osobowych,
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, umowę uczestnictwa w Projekcie.

4.

Projekt – Projekt „Nowe horyzonty - Nowe specjalności” realizowany zgodnie z umową nr
POWR.03.05.00-00-Z095/18-00 z dnia 11.06.2019 r., wraz z późniejszymi zmianami.

5.

Strona internetowa projektu – strona internetowa, na której zamieszczane będą wszystkie
informacje i dokumenty dotyczące projektu o adresie http://horyzont.wit.edu.pl/

6.

UBI – Uczelniany Bank Informacji (uczelniany system informatyczny).

7.

Uczelnia – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISiZ).

8.

Uczestnik Projektu – student Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
(WSISiZ) zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

9.

Lista rezerwowa – lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, które złożyły
komplet wymaganych dokumentów i nie zostały zakwalifikowane do uczestniczenia w Projekcie
z powodu braku miejsc.

§4
Rekrutacja do Projektu
1.

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona okresowo pomiędzy 1 czerwca 2019 r. a 30 kwietnia
2023 r. w następujących terminach:
1.1.

Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki
Zarządzania o specjalności Analiza i Modelowanie Systemów Biznesowych w terminie
01.07.2020-30.09.2020 (po zaliczeniu 2 semestrów studiów I stopnia na kierunku
Informatyczne Techniki Zarządzania),

1.2.

Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Informatyka o specjalności
Przetwarzanie Danych w terminie 01.07.2021-30.09.2021 (po zaliczeniu 4 semestrów
studiów I stopnia na kierunku Informatyka),

1.3.

Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Grafika o specjalności
Projektowanie Graficzne w Internecie w terminie 01.07.2021-30.09.2021 (po zaliczeniu 4
semestrów studiów I stopnia na kierunku Grafika),

1.4.

Rekrutacja na dofinansowane studia II stopnia na kierunku Grafika o rozszerzonym
programie dla wszystkich specjalności w terminie 15.07.2019-2.03.2020 (w trakcie
rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Grafika),

1.5.

Rekrutacja na staże w terminie 01.07.2019- 30.04.2023 (dla studentów I stopnia na
kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania po zaliczeniu 4 semestrów studiów, dla
studentów I stopnia na kierunku Informatyka po zaliczeniu 4 semestrów studiów, dla
studentów I stopnia na kierunku Grafika po zaliczeniu 4 semestrów, dla studentów II
stopnia na kierunku Grafika po zaliczeniu 2 semestrów studiów).

2.

Docelową grupę Projektu stanowią studenci WSISiZ.

3.

Wzięcie udziału w rekrutacji do Projektu wymaga podpisania następujących dokumentów:

4.

3.1.

Deklaracji przystąpienia do Projektu,

3.2.

Oświadczenia o kwalifikowalności uczestnika Projektu,

3.3.

Formularza danych osobowych,

3.4.

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
4.1.

Posiada status studenta WSISiZ,

4.2.

Podpisała dokumenty wymienione w § 4, ust. 3,

4.3.

Została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie w wyniku poddania się konkursowej
procedurze kwalifikacyjnej,

4.4.

Złożyła niezbędne dokumenty oraz podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie w
wyznaczonym terminie.

§5
Szczegółowe zasady kwalifikowania uczestników Projektu
1.

Kwalifikacja do Projektu prowadzona jest na podstawie kryteriów formalnych: zaliczenie 2
semestrów studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (dotyczy
dofinansowanych studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania o
specjalności Analiza i Modelowanie Systemów Biznesowych), zaliczenie 4 semestrów studiów I
stopnia na kierunku Informatyka (dotyczy dofinansowanych studiów I stopnia na kierunku
Informatyka o specjalności Przetwarzanie Danych), zaliczenie 4 semestrów studiów I stopnia na
kierunku Grafika (dotyczy dofinansowanych studiów I stopnia na kierunku Grafika o specjalności
Projektowanie Graficzne w Internecie), zaliczenie 2 semestrów studiów II stopnia na kierunku
Grafika (dotyczy studiów II stopnia na kierunku Grafika o rozszerzonym programie dla wszystkich
specjalności), oraz średniej ważonej z ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów, płci
studenta i posiadania statusu osoby niepełnosprawnej.

2.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zostać zakwalifikowani w drodze konkursu studenci WSISiZ,
którzy są:

3.

2.1.

obywatelami Polski,

2.2.

obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub
członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.3.

osobami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej,

2.4.

osobami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o
których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i
771),

2.5.

osobami, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo
korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2.6.

posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia,

2.7.

małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela
mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.8.

osobami posiadającymi certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako
obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Kandydatury będą rozpatrywane w kolejności średnich ważonych z ocen uzyskanych w
dotychczasowym toku studiów. W przypadku, gdy kandydaci będą posiadać jednakową średnią
pierwszeństwo będą mieli kandydaci płci żeńskiej, a w drugiej kolejności osoby
niepełnosprawne.

4.

W przypadku skreślenia studenta z listy uczestników Projektu lub rezygnacji studenta z
uczestnictwa w Projekcie na jego miejsce może zostać zakwalifikowany inny student z listy
rezerwowej.
§6
Terminarz rekrutacji

1.

Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania
o specjalności Analiza i Modelowanie Systemów Biznesowych:

Daty w roku 2020 Szczegóły procesu rekrutacji
14 września

początek rejestracji kandydatów w I turze zapisów internetowych w UBI

27 września

koniec zapisów w I turze

28 września

ogłoszenie wyników I tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

3 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w I turze

5 października

ogłoszenie listy przyjętych w I turze

6 października

początek rejestracji kandydatów w II turze zapisów internetowych w UBI

18 października

koniec zapisów w II turze

19 października

ogłoszenie wyników II tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

24 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w II turze

26 października

ogłoszenie listy przyjętych w II turze

2.

Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Informatyka o specjalności
Przetwarzanie Danych:

Daty w roku 2021 Szczegóły procesu rekrutacji
13 września

początek rejestracji kandydatów w I turze zapisów internetowych w UBI

26 września

koniec zapisów w I turze

27 września

ogłoszenie wyników I tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

2 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w I turze

4 października

ogłoszenie listy przyjętych w I turze

5 października

początek rejestracji kandydatów w II turze zapisów internetowych w UBI

17 października

koniec zapisów w II turze

18 października

ogłoszenie wyników II tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

23 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w II turze

25 października

ogłoszenie listy przyjętych w II turze

3.

Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie
Graficzne w Internecie:

Daty w roku 2021 Szczegóły procesu rekrutacji
13 września

początek rejestracji kandydatów w I turze zapisów internetowych w UBI

26 września

koniec zapisów w I turze

27 września

ogłoszenie wyników I tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

2 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w I turze

4 października

ogłoszenie listy przyjętych w I turze

5 października

początek rejestracji kandydatów w II turze zapisów internetowych w UBI

17 października

koniec zapisów w II turze

18 października

ogłoszenie wyników II tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

23 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w II turze

25 października

ogłoszenie listy przyjętych w II turze

4.

Rekrutacja na dofinansowane studia II stopnia na kierunku Grafika o rozszerzonym programie
dla wszystkich specjalności:

Daty w roku 2019 Szczegóły procesu rekrutacji
15 lipca

początek rejestracji kandydatów w I turze zapisów internetowych w UBI

28 lipca

koniec zapisów w I turze

29 lipca

ogłoszenie wyników I tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

3 sierpnia

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w I turze

5 sierpnia

ogłoszenie listy przyjętych w I turze

6 sierpnia

początek rejestracji kandydatów w II turze zapisów internetowych w UBI

1 września

koniec zapisów w II turze

2 września

ogłoszenie wyników II tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

7 września

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w II turze

9 września

ogłoszenie listy przyjętych w II turze

10 września

początek rejestracji kandydatów w III turze zapisów internetowych w UBI

29 września

koniec zapisów w III turze

30 września

ogłoszenie wyników III tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

5 października

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w III turze

7 października

ogłoszenie listy przyjętych w III turze

8 października

początek rejestracji kandydatów w IV turze zapisów internetowych w UBI

8 grudnia

koniec zapisów w IV turze

9 grudnia

ogłoszenie wyników IV tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

14 grudnia

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w IV turze

16 grudnia

ogłoszenie listy przyjętych w IV turze

Daty w roku 2020
7 stycznia

początek rejestracji kandydatów w V turze zapisów internetowych w UBI

23 lutego

koniec zapisów w V turze

24 lutego

ogłoszenie wyników V tury rekrutacji i rozpoczęcie przyjmowania dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów zakwalifikowanych w I turze

29 lutego

ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
zakwalifikowanych w V turze

2 marca

5.

ogłoszenie listy przyjętych w V turze

Rekrutacja na dofinansowane staże 120-godzinne odbywać się będzie okresowo – terminy
kolejnych tur naboru i daty ogłoszenia list przyjętych będą każdorazowo obwieszczane w
systemie UBI z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.
§7
Obowiązki Uczestnika Projektu

1.

Uczestnicy Projektu ponoszą odpowiedzialność za treści, które umieszczają w dokumentach
rekrutacyjnych; w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi przestępstwo
odpowiednim organom.

2.

Uczestnicy Projektu mają obowiązek informować opinię publiczną, że uczestniczą w projekcie
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.

W związku z przystąpieniem do Projektu uczestnicy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach obowiązkowych (ćwiczenia, laboratoria komputerowe, seminaria) z co najmniej 70%
frekwencją na zajęciach.

4.

Do obowiązków studentów należy potwierdzanie swojej obecności podpisem na listach
obecności, branie udziału w egzaminach i innych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności
oraz wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.

5.

W przypadku niezaliczenia roku studiów objętych dofinansowaniem student przestaje być
uczestnikiem Projektu i podlega tym samym regulacjom co student, którzy złożył rezygnację z
uczestnictwa w Projekcie (patrz § 8).

6.

W przypadku skreślenia studenta z listy studentów przestaje on być uczestnikiem Projektu i
podlega tym samym regulacjom co student, którzy złożył rezygnację z uczestnictwa w Projekcie
(patrz § 8). Jeśli skreślenie następuje na prośbę studenta, to jest on zobowiązany złożyć także
oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

7.

W przypadku udzielenia studentowi urlopu na podstawie § 16 Regulaminu Studiów przestaje on
być uczestnikiem Projektu i podlega tym samym regulacjom co student, którzy złożył rezygnację
z uczestnictwa w Projekcie (patrz § 8). Wraz z wnioskiem o urlop student jest zobowiązany złożyć
także oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

8.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do ukończenia studiów w terminie zgodnym z Regulaminem
Studiów uczelni i z warunkami realizacji Projektu (nie dotyczy uczestników Projektu
korzystających wyłącznie z wsparcia w postaci udziału w dofinansowanym stażu). Aby ukończyć
studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarzadzania w terminie są zobowiązania do
złożenia pracy dyplomowej do dnia 28 lutego 2023 r. i zdania egzaminu dyplomowego do dnia
31.03.2023 r. Aby ukończyć studia I stopnia na kierunku Informatyka w terminie są zobowiązani
do złożenia pracy dyplomowej do dnia 28 lutego 2023 r. i zdania egzaminu dyplomowego do
dnia 31.05.2023 r. Aby ukończyć studia I stopnia na kierunku Grafika w terminie są zobowiązani
do złożenia pracy dyplomowej do dnia 1 września 2022 r. i zdania egzaminu dyplomowego do
dnia 30 września 2022 r. Aby ukończyć studia II stopnia na kierunku Grafika w terminie są
zobowiązani do złożenia pracy dyplomowej do dnia 1 września 2021 r. i zdania egzaminu
dyplomowego do dnia 30 września 2021 r.

9.

Uczestnicy Projektu biorący udział w dofinansowanych programach stażowych są zobowiązani
do ich odbycia w sposób zgodny z odrębnym Regulaminem Staży.

10.

Uczestnicy Projektu mają obowiązek przekazania Uczelni, w terminie 1 miesiąca po zakończeniu
udziału w Projekcie, informacji o swoim statusie na rynku pracy oraz na temat udziału w
kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji. W terminie 3
miesięcy od zakończenia kształcenia na kierunkach objętych dofinansowaniem w ramach
Projektu uczestnicy maja obowiązek przekazać uczelni informację o podjęciu zatrudnienia lub
kontynuacji kształcenia poprzez złożenie oświadczeń/zaświadczeń osobiście lub listem
poleconym na adres Biura Projektu.
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1.

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszego ) wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zaistnienie
ważnej przyczyny rezygnacji.

2.

3.
4.

Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej, zmian w sytuacji rodzinnej lub zawodowej, które zaistniały po podpisaniu przez
studenta umowy uczestnictwa w Projekcie i nie były mu znane w momencie jej podpisywania.
Studenci korzystający z programu dofinansowanych staży są zobowiązani do zwrotu
dofinansowania w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed zakończeniem stażu.
Kierownik Projektu ma prawo skreślenia studenta z listy uczestników Projektu w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Staży. Konsekwencją skreślenia
uczestnika Projektu, który jest w trakcie odbywania dofinansowanego stażu będzie zwrot przez
niego wypłaconej kwoty dofinansowania.
§9
Ochrona danych osobowych

1.

2.

3.

Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu
umożliwienia prawidłowej realizacji Projektu a w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości,
ewaluacji Projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej I Zarządzania zobowiązuje się przestrzegać zapisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych w stosunku do powierzonych przetwarzanych
danych osobowych.
Do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu mogą być dopuszczone jedynie osoby lub
podmioty, które posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Osoby
upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektu są zobowiązane do
podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu ich poufności.
§ 10
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu:
http://horyzont.wit.edu.pl/.
Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
Deklaracja przystąpienia do Projektu – Załącznik nr 1,
Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika Projektu – Załącznik nr 2,
Formularz danych osobowych – Załącznik nr 3,
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 4,
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie – Załącznik nr 5.

