
 
BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM  

DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF” 
 

W naszej szkole realizowany będzie projekt unijny z zakresu doradztwa zawodowego „Bliżej rynku 

pracy - zintegrowany system doradztwa zawodowego – ZIT WOF”, którego adresatami są 

gimnazjaliści. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT 

WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery 

edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do 

zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-

zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r. 

Formularze zgłoszeniowe można pobierać u doradcy zawodowego, w sekretariacie szkoły lub ze 

szkolnej strony. 

 

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane poniżej wskazane działania: 

 • Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji 

doradców. 

• Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2). 

• Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec 

planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

• Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy" - rozwój współpracy szkół z klasami 

gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych.  

 Wszelkich informacji udziela p. Monika Polesiak – doradca zawodowy oraz psycholog szkolny – p. 

Sylwia Gałęzowska. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, mający swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26,  
03-719 Warszawa.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Marszałka Województwa Mazowieckiego,  
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się  
z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, mającym swoją siedzibę przy  
ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu "Bliżej rynku 
pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF",  
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM); na podstawie wcześniej udzielonej zgody,  
w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  
z Województwem Mazowieckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem 
jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat  
od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia 
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu; tj. okres 
niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  



 

 

w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. Instytucja Pośrednicząca 
(Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) informuje Beneficjenta (Miasto 
Stołeczne Warszawa) o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 
Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia 
postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych  
w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym 
Beneficjent jest informowany pisemnie. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane  
lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 
danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  
w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; 

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi 
zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  



 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie  
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.      
Cofnięcie zgody jest jednak równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  
w ramach projektu. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu;. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  

12. Przypominamy, że zgodnie z treścią podpisanego przez Panią/Pana „Oświadczenia 
uczestnika projektu” Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania 
Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, 
beneficjentowi realizującemu projekt - Miasto Stołeczne Warszawa, plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020’, 

13. Przypominamy, że szczegółowy zakres danych przetwarzanych w związku z realizacją 
projektu pn. „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-
Zawodowego ZIT WOF”, podanych w komplecie dokumentów zgłoszeniowych  
do projektu, podpisanych przez Panią/Pana i/lub Pani/Pana przedstawiciela ustawowego, 
został określony w następujących dokumentach: 
-  Oświadczenie uczestnika projektu, 
-  Formularz rekrutacyjny nauczyciela/ucznia w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – 
Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 
-  Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/nauczyciela. 


