
    

Regulamin członkowski EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży 
Zagranicznych Erasmus+ (dalej: „Regulamin”) 

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1. EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+ 
(dalej: „Sieć”): grupa osób, wybranych i działających na terenie Polski i Europy 
w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji siedzibą w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 142a, pełniącą rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (dalej: 
„Narodowa Agencja”). Krajowa sieć jest częścią Międzynarodowej Sieci EuroApprentices, 
którą tworzą Narodowe Agencji Programu Erasmus+ z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, 
Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch. 

1.2. Członek sieci EuroApprentices (dalej: „EuroApprentice”): osoba, która w porozumieniu z 
Narodową Agencją Programu Erasmus+ prowadzi działalność promującą Program Erasmus+, 
a w szczególności sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe poprzez aktywność peer to peer 
(bezpośrednie kontakty z rówieśnikami oraz innymi osobami zainteresowanymi Programem) 
oraz w Internecie. 

1.3. Działania: Aktywności podejmowane przez członków Sieci w porozumieniu z opiekunem 
Sieci, które mają na celu promocję programu Erasmus+, popularyzację udziału osób 
kształcących się zawodowo w technikach, szkołach branżowych w projektach staży 
zagranicznych Erasmus+. Działania mogą być podejmowane stacjonarnie, a także online z 
wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz social media. 

1.4. Opiekun Sieci – EuroApprentices Officer (dalej: „Opiekun Sieci”): pracownik Narodowej 
Agencji Erasmus+ oddelegowany do kontaktu i koordynacji Sieci EuroApprentices.  

 

II. Postanowienia ogólne 

2.1. Regulamin określa zasady członkostwa w Sieci EuroApprentices. 

2.2. Aby przystąpić do Sieci należy spełnić warunki określone w kryteriach członkostwa. 
Członkiem Sieci EuroApprentices może zostać osoba, która jednocześnie spełnia poniższe 
warunki: 

2.2.1. Uczeń lub uczennica albo absolwent/ka (do roku po zakończeniu nauki – „niedawny 
absolwent”) szkoły branżowej lub technicznej, która realizowała lub realizuje 
dofinansowany z Programu Erasmus+ projekt mobilności uczniowskich w sektorze 
Kształcenia i szkoleń zawodowych. 



    

2.2.2. Osoba w wieku co najmniej 18 lat. 

2.2.3. Osoba posługująca się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym 
– spotkania europejskiej sieci odbywają się w języku angielskim. 

2.3. Zgłoszenie do sieci odbywa się dwutorowo: 

• koordynator otwartego projektu (osoba wskazana w umowie finansowej do kontaktu 
lub przedstawiciel prawny beneficjenta) reprezentujący beneficjenta programu 
Erasmus+ (szkołę) składa formularz rekomendacji stanowiący załącznik nr 1B do 
Regulaminu. Koordynator może rekomendować maksymalnie 
3 uczniów/niedawnych absolwentów z danej szkoły. Formularz rekomendacji jest 
przekazywany mailowo do koordynatorów aktywnych projektów mobilności 
zagranicznych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe;  

• na e-mail uczenia/niedawnego absolwenta wskazany przez koordynatora 
w formularzu rekomendacji Narodowa Agencja przesyła dostęp do formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1A do Regulaminu. Uczeń lub absolwent 
składa ankietę, która będzie podlegała ocenie. 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o wysokiej jakości, opiekunowie sieci mogą zwrócić się 
do kandydatów o przesłanie krótkiego filmu, w którym kandydat przekonuje, dlaczego 
powinien zostać członkiem sieci i opisuje swój pomysł na działalność jako EuroApprentice 
lub działalność sieci. 

2.4. Przystąpienie do rekrutacji na członka sieci EuroApprentices jest jednoznaczne z akceptacją 
jej regulaminu. 

2.5. Wyboru uczestników na podstawie analizy zgłoszeń dokonują Opiekunowie Sieci w terminie 
do 2 tygodni od daty zamknięcia naboru zgłoszeń. Po tym okresie wszyscy autorzy zgłoszeń i 
rekomendacji otrzymają informację o wynikach rekrutacji. 

2.6. Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym: 

• Czy kandydat jest uczniem lub absolwentem (do roku od zakończenia nauki) szkoły 

branżowej lub technikum? 

• Czy jest osobą pełnoletnią? 

• Czy otrzymał rekomendację od koordynatora projektu? 

• Czy wziął już udział w stażu zagranicznym w programie Erasmus+ lub został 

zakwalifikowany do projektu i wyjedzie na staż w ciągu najbliższego roku szkolnego? 

oraz merytorycznym – na ile trafnie zgłoszenie odpowiada na cele Sieci Ambasadorów Staży 
Zagranicznych Erasmus+? 

2.7. Członkostwo nadawane jest na okres 2 lat, a po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia 
członkostwa za rekomendacją Opiekuna Sieci i zgodą Narodowej Agencji.  



    

2.8. Rezygnacja z udziału w sieci może odbyć się jedynie po uprzednim poinformowaniu 
Opiekuna Sieci. 

2.9. Sposobem wiążącej komunikacji między Opiekunami Sieci i EuroApprentice’ami jest 
wymiana wiadomości między adresem e-mail Opiekuna i adresem e-mail EuroApprentice’a, 
który został podany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

III. Obowiązki Członka Sieci 

3.1. EuroApprentice zobowiązuje się do aktywnego promowania Programu Erasmus+ oraz samej 
Sieci. 

3.2. EuroApprentice jest zobowiązany do aktywności na temat rozwoju zawodowego i udziału w 
projektach Erasmus+ na kanałach social media rozumianej jako zamieszczanie na swoich 
kanałach treści związanych z tą tematyką co najmniej raz w miesiącu (posty, story, 
newsletter, wpisy na bloga) i tagowania ich #Erasmus #EuroApprentices 
#DiscoverYourTalent #OdkryjSwójTalent. 

3.3. EuroApprentice odpowiada za treść swoich publikacji, ich zgodność ze stanem faktycznym i 
zgodność z prawem. W szczególności zakazane jest zamieszczane treści naruszających prawa 
osób trzecich lub niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. 

3.4. EuroApprentice zobowiązuje się do publikowania tylko takich treści (w tym zdjęcia, znaki 
graficzne, itp.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz które nie 
naruszają praw własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.) pod sankcją 
pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych przez osoby trzecie do Biura lub FRSE 
z powodu naruszenia tej ustawy.  

3.5. EuroApprentice przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
szkody poniesione przez uczestników organizowanych przez siebie działań. Sieć 
EuroApprentices stanowi wyłącznie wymiar propagowania przez Narodową Agencję 
określonych działań społecznych. Aktywność EuroApprentice’a w żadnym przypadku nie 
stanowi przyjęcia przez Narodową Agencję roli współorganizatora, pośrednika czy też 
jakiejkolwiek innej roli w zakresie działań organizowanych przez EuroApprentice’a, która 
mogłaby rodzić jakąkolwiek odpowiedzialność Narodowej Agencji w związku z organizacją i 
wykonaniem działań przez EuroApprentice’a.  

3.6. EuroApprentice ma obowiązek śledzenia na bieżąco informacji o wydarzeniach i treningach 
stacjonarnych oraz online (krajowych i międzynarodowych)  proponowanych przez 
Narodową Agencję i inne podmioty związane z edukacją zawodową.  

3.7. EuroApprentice ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej połowie spotkań szkoleniowych 
online organizowanych bądź rekomendowanych przez FRSE i w dwóch spotkaniach Sieci 
Krajowej w roku.  



    

3.8. Wszelkie niedyspozycje, wątpliwości i problemy mogące negatywnie wpłynąć na 
wywiązywanie się z obowiązków Członka Sieci należy zgłaszać niezwłocznie Opiekunowi 
Sieci. 

3.8.1. EuroApprentice ma obowiązek dbania o wizerunek Narodowej Agencji oraz Programu 
Erasmus+. Zadaniem EuroApprentice’a jest być przykładem wzorowego uczestnika 
projektów Erasmus+ i ucznia pozytywnie nastawionego do nauki zawodu.  

3.9. EuroApprentice na obowiązek pozostawania w kontakcie z Opiekunami Sieci i odpowiadania 
na wszelkie przesyłane od Opiekunów wiadomości.  

3.10. EuroApprentice ma obowiązek udziału w organizowanych przez Narodową Agencję 
cyklicznych zadaniach i challenge’ach, np. związanych z obchodami Dnia Erasmusa, 
Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, czy Dnia Ziemi lub zamieszczenia relacji 
ze swojego uczestnictwa w szkoleniu, spotkaniu Sieci. W razie braku możliwości wzięcia 
udziału należy niezwłocznie powiadomić Opiekuna Sieci oraz wyjaśnić okoliczności.  

3.11. Jego członkostwo EuroApprentice’a w Sieci ustanie w wyniku odebrania członkostwa, 
EuroApprentice zobowiązuje się do usunięcia bez zbędnej zwłoki wszystkich możliwych do 
usunięcia postów i publikacji nawiązujących do jego członkostwa w Sieci. 

 

IV. Prawa Członka Sieci 

4.1. EuroApprentice ma prawo do proponowania i realizowania działań wedle swoich pomysłów, 
po uprzedniej konsultacji z Opiekunem Sieci. 

4.2. EuroApprentice ma prawo do otrzymania zaświadczenia o udziale w Sieci po zakończonym 
członkostwie.  

4.3. EuroApprentice ma prawo do organizowania wydarzeń o charakterze peer to peer oraz do 
uzyskania pomocy i materiałów promocyjnych od Narodowej Agencji. Ilość materiałów i 
charakter wsparcia jakiego może udzielić Narodowa Agencja będą na bieżąco ustalane z 
Opiekunem Sieci.  

4.4. EuroApprentice ma prawo do zgłoszenia niedyspozycyjności oraz braku możliwości 
uczestniczenia w zaplanowanych wydarzeniach, jednak nie może być to notoryczne. 

4.4.1. Narodowa Agencja ustala terminy wydarzeń z uwzględnieniem dyspozycyjności członków 
Sieci.  

4.5. EuroApprentice ma prawo do zgłaszania wszelkich wątpliwości, problemów i spraw do 
Opiekuna Sieci.  

4.6. EuroApprentice ma prawo do aktywnego działania w programie Erasmus+ z zastrzeżeniem 
poszanowania dobrego wizerunku Narodowej Agencji i Programów, w których uczestniczy.  



    

4.7. EuroApprentice ma prawo zapraszać i rekomendować kolejnych członków Sieci, o których 
przyjęciu zdecyduje Narodowa Agencja. 

4.8. EuroApprentice ma prawo korzystać z identyfikacji wizualnej Sieci oraz znaków graficznych 
Programu Erasmus+, na zasadach dla nich określonych, w celach promocyjnych i związanych 
z działalnością Sieci.  

 

V. Obowiązki Narodowej Agencji w kontekście działalności Sieci EuroApprentices 

5.1. Narodowa Agencja zobowiązuje się do informowania członków Sieci o wydarzeniach, które 
mogą wesprzeć ich aktywne działania (treningi, spotkania, webinary, konferencje, konkursy). 

5.2. Narodowa Agencja zobowiązuje się wspierać EuroApprentice’ów w ich działaniach oraz 
reagować na pomysły i wykazywaną inicjatywę. 

5.3. Narodowa Agencja będzie uwzględniać zgłoszoną dyspozycyjność członków Sieci przy 
planowaniu działań. 

5.4. Narodowa Agencja weźmie pod uwagę potrzeby i zgłaszane propozycje warsztatów i 
umiejętności, które członkowie Sieci chcieliby pogłębić w ramach aktywności w Sieci. 
Narodowa Agencja będzie w miarę możliwości organizować dla EuroApprentice’ów 
aktywności zwiększające ich kompetencje.  

 

VI. Prawa Narodowej Agencji w kontekście działalności krajowej Sieci EuroApprentices. 

6.1. Narodowa Agencja zastrzega sobie prawo do odebrania członkowi Sieci jego członkostwa w 
EuroApprentices w przypadku naruszenia Regulaminu, braku aktywności w Sieci bądź 
naruszenia zasad lub dobrego wizerunku Programu Erasmus+ oraz w przypadku innych 
naruszeń postanowień Regulaminu.  

6.2. Narodowa Agencja ma prawo wyróżnić najbardziej aktywnych EuroApprenticesów i przyznać 
gratyfikację w postaci nagrody rzeczowej lub udziału w spotkaniu międzynarodowym. 

6.2.1. Narodowa Agencja przygotowuje cyklicznie i udostępnia członkom Sieci gadżety 
programowe oraz sygnowane materiały promocyjne. 

6.3. Narodowa Agencja ma prawo do wykorzystania wizerunku i materiałów zamieszczanych 
przez członków Sieci na swoich oficjalnych kanałach promocyjnych. 

6.3.1. Narodowa Agencja ma prawo wyznaczać członkom Sieci zadania i egzekwować ich 
wykonanie. Zadania muszą mieć związek z działalnością Sieci i nie mogą wykraczać poza 
zakres umiejętności Członków lub naruszać ich godności lub dobrego imienia. 

6.3.2. Narodowa Agencja ma prawo do wyznaczenia EuroApprentice’ów do udziału w 
wydarzeniach własnych lub beneficjentów w celu reprezentowania Narodowej Agencji lub 



    

Programu Erasmus+, do udziału w sesjach zdjęciowych i nagraniach video i innych akcjach 
promocyjnych po uprzedniej konsultacji z EuroApprentice’ami (głównie w celu określenia 
profilu zadania oraz dyspozycyjności EuroApprentice’a). 

 

VII. Zadania Sieci EuroApprentices 

7.1. Aktywne promowanie działalności Sieci, Programu Erasmus+ oraz działań  Narodowej 
Agencji. 

7.2. Aktywność i budowanie swojego wizerunku jak EuroApprentice’a w internecie, głównie na 
kanałach social media.  

7.3. Aktywny udział i organizacja wydarzeń w lokalnej społeczności. 

7.4. Propagowanie Sieci i rekomendowanie kolejnych członków. 

7.5. Dbanie o dobry wizerunek sieci oraz dbałość i prawidłowe rozumienie  i przestrzeganie zasad 
programu np. podczas uczestnictwa w projektach Erasmus+.  

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

8.1. Narodowa Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone 
osobom trzecim powstałe w wyniku podejmowania przez EuroApprentice’a działań w sposób 
sprzeczny z Regulaminem, ani za jakiekolwiek szkody będące następstwem podania przez 
EuroApprentice’a nieprawdziwych informacji. 

8.2. W przypadku opublikowania przez EuroApprentice’a materiałów, na których występują 
osoby trzecie, powinien on posiadać zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku, 
a jeżeli w materiałach występuje osoba niepełnoletnia – posiadać zgodę jej rodziców lub 
opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. Przykładowe zgody 
znajdują się w załącznikach do Regulaminu. 

8.3. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: 

• Załącznik nr 1A: Treść formularza zgłoszeniowego wypełnianego przez 
ucznia/niedawnego absolwenta, 

• Załącznik 1B: Treść formularza rekomendacji wypełnianego przez koordynatora projektu 
(osoba wskazana w umowie finansowej do kontaktu lub przedstawiciel prawny 
beneficjenta) reprezentującego beneficjenta programu Erasmus+ (szkołę), 

• Załącznik nr 2: Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej, 

• Załącznik nr 3: Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, 

• Załącznik nr 4: Zgoda na wykorzystanie Utworu (autor pełnoletni), 



    

• Załącznik nr 5: Zgoda na wykorzystanie Utworu (autor niepełnoletni). 

8.4. EuroApprentice nie musi przekazywać Narodowej Agencji oświadczeń ze zgodami, o których 
mowa w ust. 8.2  lecz powinien je zachować, aby przedłożyć je Narodowej Agencji w 
przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Narodowa Agencja będzie stroną. W 
przypadku, gdy EuroApprentice nie posiada przedmiotowych oświadczeń lub gdy któreś z 
oświadczeń okazałoby  się nieprawdziwe choćby w części, EuroApprentice zobowiązuje się 
zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu i naprawić wynikającą z tego tytułu 
szkodę.  

8.5. Administratorem danych osobowych członków Sieci jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
z siedzibą w Warszawie (02-305) przy  Al. Jerozolimskich 142a, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 24777, NIP 526-10-00-645, REGON 010393032 (dalej: FRSE). Dane osobowe 
będą przetwarzane 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu 
koordynowania i zarządzania Siecią. FRSE będzie przetwarzała dane osobowe członków Sieci 
przez okres ich członkostwa, okres ciążącego na FRSE obowiązku wynikającego z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów nakładających 
obowiązek zachowania dokumentacji dla celów audytu zrealizowanych projektów.  

8.6. Narodowa Agencja zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym członkowie Sieci 
zostaną poinformowani i otrzymają zaktualizowaną wersję do zapoznania się i podpisania. 
Narodowa Agencja zastrzega sobie również prawo do zakończenia działania Sieci 
EuroApprentices lub czasowego zawieszenia jej działalności.  

8.7. Z tytułu uprawnień Narodowej Agencji, o których mowa w ust. 8.1 członkom Sieci nie 
przysługują w stosunku do Narodowej Agencji żadne roszczenia. 

8.8. Załącznikiem do Regulaminu jest klauzula RODO oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku.  

8.9. Warunkiem członkostwa w Sieci jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody na 
wszystkie jego postanowienia. 

8.10. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Opiekunami Sieci:  

Anna Kaczmarek, akaczmarek@frse.org.pl, 797-011-728 

Magdalena Spoczyńska, mspoczynska@frse.org.pl, 505-430-852 

 

Warszawa, 10 sierpnia 2021 r. 

  

mailto:akaczmarek@frse.org.pl
mailto:mspoczynska@frse.org.pl


    

Załącznik nr 1A - Treść formularza zgłoszeniowego wypełnianego przez ucznia/niedawnego 

absolwenta 

Zgłoszenie ucznia/niedawnego absolwenta szkoły branżowej lub technikum do udziału w 

EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+ 

 

Imię  

Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Wiek – czy ponad 18 lat?  

Nazwa szkoły  

Miejscowość – siedziba szkoły  

Uczony zawód  

Status uczeń/niedawny absolwent 

Posługuję się językiem angielskim w stopniu 

komunikatywnym 

Wg skali Europejskiego System Opisu 

Kształcenia Językowego 

Udział w projekcie Erasmus+  

Jeśli dopiero wyjeżdżasz na staż zagraniczny, 

to napisz, co zachęciło Cię do wzięcia udziału 

w Programie Erasmus+ i czego się po nim 

spodziewasz? 

Jeśli już brałeś/aś udział w stażu 

zagranicznym Erasmus+ to napisz, co Ci to 

dało?  

Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zostać 

EuroStażystą? Co chcesz osiągnąć dzięki 

udziałowi w Sieci Ambasadorów Staży 

Zagranicznych Erasmus+? 

Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zostać 

EuroStażystą? Co chcesz osiągnąć dzięki 

udziałowi w Sieci Ambasadorów Staży 

Zagranicznych Erasmus+? 



    

Czego stażyści z Polski i z innych krajów mogą 

nauczyć się od Ciebie? 

Czego stażyści z Polski i z innych krajów 

mogą nauczyć się od Ciebie? 

 

⃝ Akceptuję Regulamin członkowski EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów 

Staży Zagranicznych Erasmus+ 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

W związku ze przesłaniem przez Panią/Pana formularza zgłoszenia do udziału w EuroApprentices 
Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(„Administrator”).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w 
przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.  

3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, 
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wiek, instytucja, uczony zawód, status ucznia/niedawnego 
absolwenta, udział w projekcie staży zagranicznych w Erasmus+, poziom znajomości języka 
(„Dane”).  

4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji 
usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja 
dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania Danych. 

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni 
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie 
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu 
opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO). 

7. Dane mogą być udostępniane: 
a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z 
realizacją usługi 

b. trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; 
c. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; 
d. pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym 

w nagłówku jego decyzją). 
8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji 



    

przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję 
Europejską i jej agendy – art.  5 ust.1 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych 
danych i ewentualnych odbiorcach Danych, 

− żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych, 

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, 

− złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,  

− przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie 
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

− złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane 
sprzecznie z prawem. 

10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych 
w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na 
adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na 
adres e-mail iod@frse.org.pl  

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane 
na adres e-mail: iod@frse.org.pl   
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Załącznik 1B: Treść formularza rekomendacji wypełnianego przez koordynatora projektu (osoba 

wskazana w umowie finansowej do kontaktu lub przedstawiciel prawny beneficjenta) 

reprezentującego beneficjenta programu Erasmus+ (szkołę) 

 
Formularz rekomendacji (maksymalnie 3 kandydatów) na członków EuroApprentices Polska – 
EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+  
 
Ja,  
 

Imię  

Nazwisko  

Nazwa szkoły  

Miejscowość – siedziba szkoły  

Adres e-mail  

Telefon  

 
Koordynator/Koordynatorka projektu/ów mobilności zagranicznych uczniów realizowanego/ych 
w Programie Erasmus+, oświadczam, że następujący uczniowie/niedawni absolwenci brali 
udział lub zostali zakwalifikowani i wezmą udział w stażu zagranicznym Erasmus+ oraz 
rekomenduję ich do udziału w Sieci Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+. 
EuroApprentices Polska – EuroStażyści.  
 

Adres e-mail  

Adres e-mail  

Adres e-mail  

 

⃝ Akceptuję Regulamin członkowski EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów 

Staży Zagranicznych Erasmus+ 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych koordynatorów rekomendujących 

uczestników programu Erasmus+ do udziału w rekrutacji do EuroApprentices:  



    

W związku ze przesłaniem przez Panią/Pana formularza rekomendacji uczestnika projektu 
mobilności zagranicznych Erasmus+ do udziału w EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć 
Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(„Administrator”).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w 
przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.  

3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, 
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, instytucja („Dane”).  

4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji 
usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja 
dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania Danych. 

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni 
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie 
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu 
opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO). 

7. Dane mogą być udostępniane: 
a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z 
realizacją usługi 

b. trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; 
c. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; 
d. pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym 

w nagłówku jego decyzją). 
8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji 
przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję 
Europejską i jej agendy – art.  5 ust.1 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych 
danych i ewentualnych odbiorcach Danych, 

− żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych, 

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, 

− złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,  

− przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie 
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 



    

− złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane 
sprzecznie z prawem. 

10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych 
w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na 
adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na 
adres e-mail iod@frse.org.pl  

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane 
na adres e-mail: iod@frse.org.pl   
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgłoszonych uczniów, którą należy 

przekazać zgłaszanemu uczniowi 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

W związku z otrzymaniem za Pani/Pan pośrednictwem zgłoszenia osób będących podmiotami 
danych do udziału w rekrutacji do EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży 
Zagranicznych Erasmus+, informujemy, że zgodnie z art. 14 RODO jest Pani/Pan zobowiązana/y do 
poinformowania tych osób o poniższych zasadach przetwarzania ich danych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia uczestnictwa w przedsięwzięciu 

opisanym we wstępie niniejszej informacji.  
3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres e-mail, instytucja, uczony zawód, status ucznia lub niedawnego absolwenta, 
numer lub nazwa projektu, w którym uczestniczył lub uczestnicy zgłaszany uczeń/niedawny 
absolwent, znajomość języka („Dane”).  

4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji 
usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji 
dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania Danych. 

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni 
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie 
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana (zgodnie z art. 13 RODO) lub 
przez podmiot kierujący Panią/Pana do udziału w przedsięwzięciu wskazanych w pkt 2. (zgodnie 
z art. 14 RODO). 

7. Dane mogą być udostępniane: 
a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z 
realizacją usługi 

mailto:ioda@frse.org.pl
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b. trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; 
c. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; 
d. pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym 

w nagłówku jego decyzją). 
8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji 
przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję 
Europejską i jej agendy – art.  5 Rozporządzenia 2018/1725.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych 
danych i ewentualnych odbiorcach Danych, 

− żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych, 

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, 

− złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,  

− przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie 
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

− złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane 
sprzecznie z prawem. 

10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych 
w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na 
adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na 
adres e-mail iod@frse.org.pl  

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane 
na adres e-mail: iod@frse.org.pl   
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Załącznik nr 2 do Regulaminu członkowskiego EuroApprentices Polska 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej 

Ja, niżej podpisana/y [imię i nazwisko, adres zamieszkania], 

 ..............................................................................................................................................................................  

jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na 

wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i 

Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej dalej: FRSE) 

oraz przez Komisję Europejską (KE) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, 

sposobu wyrażania myśli), który FRSE lub KE może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – 

wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem FRSE lub KE a dotyczących działalności statutowej 

FRSE lub KE.  

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, 

obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie 

za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i 

działalnością prowadzoną przez FRSE lub KE, w szczególności w celu promowania programów (projektów) 

prowadzonych przez FRSE lub KE bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.  

FRSE i KE jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony wizerunek a 

także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) 

podmiotom, z którymi FRSE lub KE współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania 

rezultatów prowadzonej przez FRSE lub KE działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku 

zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu polskiej edycji konkursu 

Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Innowacyjnego Nauczania – Erasmus+ 2021,  w szczególności informacją 

o ochronie danych zawartą w § 7. 

 

 

 ............................................................................................   ...............................................................  

Miejscowość i data  Czytelny podpis udzielającego zgody 

 

 



    

Załącznik nr 3 do Regulaminu członkowskiego EuroApprentices Polska 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

My, niżej podpisani [imię i nazwisko, adres zamieszkania], 

1.  .................................................................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................................................................  

jako rodzice/opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej niniejszym wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie 

wizerunku mojego/naszego dziecka (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania 

myśli) [imię/imiona i nazwisko dziecka]: 

 ..............................................................................................................................................................................  

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Soldarności z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A przy Al. Jerozolimskich 142A  (zwanej dalej: 

FRSE) oraz przez Komisję Europejską (KE), który FRSE lub KE może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów 

audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem FRSE lub KE, a dotyczących działalności 

statutowej FRSE lub KE.  

Zgody udzielamy nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, 

obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem ww. dziecka oraz ich 

rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), 

zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez FRSE lub KE, w szczególności w celu promowania 

programów (projektów) prowadzonych przez FRSE lub KE bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.  

FRSE jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających utrwalony wizerunek mojego 

dziecka a także jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko) podmiotom,  

z którymi FRSE lub KE współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów 

prowadzonej przez FRSE lub KE działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza jego dóbr osobistych ani praw.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu polskiej edycji konkursu 

Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Innowacyjnego Nauczania – Erasmus+ 2021,  w szczególności informacją 

o ochronie danych zawartą w § 7. 

 

 ............................................................................................  1.  .......................................................................  

Miejscowość i data 

  2.  ..................................................................................  

(Czytelne podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych 

udzielających zgody) 



    

Załącznik nr 4 do Regulaminu członkowskiego EuroApprentices Polska 

Zgoda na wykorzystanie Utworu  

(udzielana przez autora Utworu będącego osobą pełnoletnią) 

Ja, niżej podpisany [imię, nazwisko, adres  zamieszkania], 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę 

na wykorzystanie materiału mojego autorstwa, tj. ……………………….., (dalej: „Utwór”) przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą 

w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A  (dalej: „FRSE”) przez publikację Utworu przez FRSE lub Komisję 

Europejską (KE) w materiałach promocyjnych FRSE lub KE. 

Zgoda jest bezpłatna i bezterminowa oraz dotyczy następujących pól eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu 
wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej, 
wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera FRSE lub KE,  

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b): publicznego wystawienia, 
wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci 
Internet, jak również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 
naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego 
przez inną organizację radiową lub telewizyjną.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

− wykonałam/wykonałem Utwór osobiście i nie jest on obciążony żadnymi roszczeniami, ani żadnymi 
prawami osób trzecich oraz, że w wypadku roszczeń osób trzecich wnoszonych wskutek 
wykorzystania Utworu przez FRSE lub KE jestem świadom, że ponoszę pełną i wyłączną 
odpowiedzialność; 

− zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Innowacyjnego 
Nauczania – Erasmus+ 2021, w szczególności informacją o ochronie danych zawartą w § 7 
Regulaminu. 

 
 ............................................................................................   ...............................................................  

Miejscowość i data  Czytelny podpis udzielającego zgody 

 

 



    

Załącznik nr 5 do Regulaminu członkowskiego EuroApprentices Polska 

Zgoda na wykorzystanie Utworu 

(udzielana przez rodziców/opiekunów autora Utworu będącego osobą niepełnoletnią) 

My, niżej podpisani [imię i nazwisko, adres zamieszkania], 

1.  .................................................................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................................................................  

jako rodzice/opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej niniejszym wyrażam/y zgodę na wykorzystanie 

materiału autorstwa mojego/naszego dziecka, tj. ……………………………….(dalej: „Utwór”) [imię/imiona i 

nazwisko dziecka]: ……………………………………………………………………………………………………………………  

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A  (dalej: „FRSE”) przez publikację Utworu 

przez FRSE lub Komisję Europejską (KE) w materiałach promocyjnych FRSE lub KE. 

Zgoda jest bezpłatna i bezterminowa oraz dotyczy następujących pól eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu 
wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej, 
wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera FRSE lub KE,  

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b): publicznego wystawienia, 
wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci 
Internet, jak również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 
naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego 
przez inną organizację radiową lub telewizyjną.  

Jednocześnie oświadczam/-y, że: 

− moje/nasze dziecko wykonało Utwór osobiście i Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami, 
ani żadnymi prawami osób trzecich oraz, że w wypadku roszczeń osób trzecich wnoszonych 
wskutek wykorzystania Utworu przez FRSE lub KE jestem świadom, że ponoszę pełną i wyłączną 
odpowiedzialność; 

− zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Innowacyjnego 
Nauczania – Erasmus+ 2021, w szczególności informacją o ochronie danych zawartą w § 7 

Regulaminu. 
 

 ............................................................................................  1. ………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data 

  2. ……………………………………………………………………………………….

  

  (Czytelne podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych 

udzielających zgody) 


