Regulamin Projektu „Girls do engineering”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt edukacyjny pod nazwą „Girls do engineering” (zwany dalej „Projektem”) organizowany jest
przez Fundację Digital University z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 22A/2
01-692 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000495308 (zwana dalej „Organizatorem”).
Adres email do korespondencji: fundacja@digitaluniversity.pl.
Strona internetowa Projektu: https://fundacja.digitaluniversity.pl/pomagam
2. Przedmiotem Projektu są bezpłatne warsztaty edukacyjne.
3. W Projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich zlokalizowanych na terenie Trójmiasta oraz
pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (tj. będących w pieczy zastępczej, podopieczni
świetlic środowiskowych oraz wychowujący się w rodzinie w trudnej sytuacji materialnej), dopuszczonych
przez Organizatora do udziału w Projekcie, na podstawie zgłoszeń.
4. Zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej
Projektu. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
●

dane Uczestnika (imię, nazwisko, email, telefon, data urodzenia)

●

zgodę pełnoletnich Uczestników na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

●

w przypadku Uczestników niepełnoletnich, wymagane jest załączenie do formularza zgłoszeniowego
skan/zdjęcie „zgody na udział w projekcie” podpisanego własnoręcznie przez przedstawicieli
ustawowych o zgodzie na udział Uczestnika w Projekcie (zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

5. Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku osób dorosłych osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich
przez przedstawicieli ustawowych, zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Fundację Digital
University z siedzibą w Warszawie wizerunku. Wizerunek będzie utrwalany w związku z realizacją reportaży
filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Projektu. Zgoda obejmuje
wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku w celach niekomercyjnych, w tym promocji Projektu bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:
a) publikacjach elektronicznych, w tym w sieci internet,
b) prasie,
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
6. Ochrona danych osobowych
a) Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem danych osobowych jest Fundacja Digital
University z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, kontakt@digitaluniversity.com, tj.
Organizator.
b) Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celu realizacji Projektu, w tym przyjęcia zgłoszenia,
przeprowadzenia testów wiedzy, badań ewaluacyjnych oraz prowadzenia przez Organizatora wszelkich
działań promocyjnych związanych z Projektem na podstawie odpowiedniej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO),

c) Dane osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestnika mogą być przetwarzane w celu umożliwienia
Uczestnikowi wzięcia udziału w Projekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ust. 3 lit b)
RODO w zw. art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
682 z późń. zm.)
d) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora np. ubezpieczyciel.
e) Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, ich przedstawicieli ustawowych biegnie od
momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania odwołań przez
Organizatora.
f) Uczestnik, przedstawiciele ustawowi Uczestnika posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym
momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik, przedstawiciele ustawowi Uczestnika, nauczyciel ma
także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
g) Skorzystanie z uprawnień wskazanych w §1 ust 8 lit. f jest możliwe w siedzibie Organizatora w godzinach
9:00 – 17:00 w dni powszednie.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Projekcie.

§2
Cel Projektu
1. Celem Projektu jest pokazanie uczestnikom, że kierunki techniczne i IT nie są trudne.
2. Projekt składa się z 15 godz. warsztatów z programowania, 10 godz. indywidualnych konsultacji z
ekspertem, 3 godz. warsztatów z doradztwa zawodowego.
§3
Warunki uczestnictwa w warsztatach i wykładach
1. Od 12.04.2021 r. do 10.05.2021 r. do godziny 24:00 na stronie internetowej Projektu można zgłosić udział
w Projekcie poprzez zamieszczony na stronie Projektu formularz.
2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze
zgłoszeniowe zawierające komplet wymaganych danych.
3. Kryteria rekrutacji: kolejność zgłoszeń oraz motywacja. Oceny zgłoszeń dokonuje Organizator. Liczba
miejsc jest ograniczona do 30 Uczestników.
4. W przypadku zajęć w trybie stacjonarnym - Organizator nie zwraca kosztów związanych z dojazdem i
noclegiem uczestników. Organizator zapewnia wyżywienie podczas warsztatów: lekkie przekąski, kawa,
herbata, woda.
5. Na początek i koniec projektu uczestnik wypełnia ankietę dotyczącą preferencji wyboru dalszej edukacji.
6. Uzasadnione przypadki nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

§4
Harmonogram Projektu
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 12 kwietnia do 10 maja 2021 r. do godziny 24:00.
2. Warsztaty rozpoczną się maju 2021 r. Informacja o dokładnych terminach warsztatów (online)
umieszczony jest na stronie internetowej Projektu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu warsztatów w przypadku zaistnienia przeszkód
niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej.
4. W przypadku przełożenia terminu warsztatów Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie drogą
mailową.

