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REGULAMIN PROJEKTU 

„Wizje w budowie” realizowanego przez 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w projekcie o nazwie „Wizje w budowie” 

(dalej „Projekt”), którego organizatorem jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą 05-070 

Sulejówek, przy ul. Oleandrów 5, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551, zwane dalej „Muzeum”. 

 

2. W ramach Projektu Muzeum przeprowadzi dwudniowe warsztaty edukacyjne w  5 szkołach podstawowych na 

terenie województwa łódzkiego (dalej „Szkoła”), w terminach wspólnie wybranych przez Muzeum i Szkołę, z 

tym że Projekt musi się odbyć między 2.03.2020 a 19.06.2020. 

 

3. Uczestnikiem Projektu jest Szkoła Podstawowa reprezentowana przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna, 

który zgłaszając Szkołę wypełnia oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z Załącznikiem nr 

1. Zadania w ramach Projektu realizuje wskazana w Oświadczeniu grupa osób fizycznych, np.: uczniowie 

wskazanej klasy, grupa uczniowska, członkowie koła zainteresowań. 

 

4. Zgłoszenie oraz udział w Projekcie jest bezpłatne. 

 

5. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Muzeum na Stulecia” finansowanego ze środków Programu 

Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.  

 

§2 

ZASADY PROJEKTU 

1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie na formularz rejestracyjnym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) 

należy wysłać na adres mailowy: m.pawlak@mjpws.pl  do dnia 24.02.2020 r. Potwierdzenie o przyjęciu do 

programu otrzyma osoba zgłaszająca szkołę do 28.02.2020roku. 

 

2. Szkoła zobowiązana jest do przyjęcia edukatorów muzealnych na dwudniowe warsztaty podczas, których  

zobowiązuje się  do: 

a) udostępnienia sali lekcyjnej z rzutnikiem multimedialnym na dwudniowe warsztaty mające odbyć się w 

wymiarze dwa razy po 4 godziny zegarowe (łącznie 8 godzin zegarowych), w terminie między 2.03.2020 a 

19.06.2020, 

b) zobowiązuję się do oddelegowania nauczyciela, który będzie obecny przez cały czas trwania warsztatów z 

uczniami (pierwszego i drugiego dnia), 

c) udostępnienia przestrzeni na korytarzu szkolnym na montaż instalacji artystycznej o nazwie „Mapa”, 

d) wybrania grupy maksymalnie 30 osób z klas siódmych i ósmych Szkoły, 

e) zebrania zgód od rodziców na wykorzystanie wizerunku zgodnie z Załącznikiem nr 2, 

f) umożliwienia drugiego dnia warsztatów udziału członkom społeczności szkolnej tworzenia instalacji o nazwie 

„Mapa” przy instalacji artystycznej. 
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3. Osobą koordynującą warsztaty po stronie Muzeum jest Maria Pawlak kontakt: m.pawlak@mjpws.pl 

 

4. W przypadku braku wykonania zobowiązań z par. 2 bez usprawiedliwienia, Muzeum zastrzega sobie prawo do 

odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z daną Szkołą w jakiejkolwiek formie i do poinformowania o 

zaistniałej sytuacji dyrektora Szkoły. 

 

5. Po zakończeniu Projektu nauczyciele/opiekunowie otrzymują imienne zaświadczenia o udziale w Projekcie, zaś 

uczniowie otrzymują dyplomy grupowe. Dyrektor szkoły otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu 

realizacji Projektu. 

 

§3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu (tj. nauczycieli /opiekunów grup szkolnych oraz 

uczestników warsztatów (uczniów) i ich opiekunów prawnych  jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z 

siedzibą 05-070 Sulejówek, przy ul. Oleandrów 5, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz 

pod adresem administratora danych. 

3. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane są w celu: 

a) realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem; 

b) dokumentacji oraz promocji Projektu; 

c) promocji działalności edukacyjnej Muzeum; 

d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i 

sprawozdawczych. 

4.  Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane są na następujących podstawach:  

a) zgoda wyrażona przez uczestnika warsztatów (ucznia) lub jego opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit a) 

rozporządzenie 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”); 

b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w zakresie, w jakim dane są 

przetwarzane w celu realizacji Projektu oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w 

celach statystycznych i sprawozdawczych. 

5. Podanie przez nauczyciela/opiekuna grupy szkolnej danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 

uniemożliwi realizację Projektu dla grupy uczniów, której jest opiekunem. 

6. Uczestnicy warsztatów (uczniowie) i ich opiekunowie prawni podają swoje dane osobowe dobrowolnie. 

7. Dane osobowe uczestników projektu mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub 

którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące 

obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa. 

8. Uczestnikom warsztatów i ich opiekunom prawnym przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano do czasu wycofania zgody. 

9. Dane uczestników Projektu będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Projekt się 

zakończył lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa. 

10. Uczestnikom Projektu przysługują następujące uprawnienia: 

a)  prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;  

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
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d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

m.pawlak@mjpws.pl lub listownie na adres biura Muzeum: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa. 

 

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 

Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły  

 

 

 

 

 

Nauczyciel opiekujący uczniami w trakcie warsztatów   
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Załącznik nr 1 

Oświadczenie dotyczące zgłoszenia udziału  

w Projekcie „Wizje w budowie” realizowanego przez 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

 

Ja niżej podpisana/y …..………………………………….…………………..……………………. (imię i nazwisko), 

Nr telefonu………………………………………… E-mail ….…………………………………..……………………………... 

Reprezentując Szkołę ................................................................................................................. 

(adres Szkoły) ............................................................................................................................. 

(kontakt na Dyrektora Szkoły) Nr telefonu………………………… E-mail ….………………………………….. 

1. Zgłaszam klasę/grupę/koło .................................................................................................... ze Szkoły 

................................................................................................................................ do udziału w Projekcie „Wizje w budowie” i 

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu oraz akceptuję jego treść. 

2. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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” zostałam/em 

poinformowana/y, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 

Sulejówek; tel. (22)8420425. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod 

adresem administratora danych. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem; 

b) dokumentacji oraz promocji Projektu; 

c) promocji działalności edukacyjnej Muzeum; 

d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych. 

4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celach określonych w pkt 3. 

5) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył 

przetwarzanie danych (m.in. prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty 

elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa. 

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

7) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Projekt się zakończył lub do 

czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa. 

8) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania. 

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;  

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację uprawnień 

wynikających z udziału w Projekcie. 

 

 

..……………………………………………………. 

(data i odręczny podpis) 
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Załącznik nr 2  

 

Zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku ucznia przez  

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  

 

Ja niżej podpisana/y …………………………..…………..................................................................…………. (imię i nazwisko),  

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/-ej ….....................….…………………………………..………… (imię i nazwisko) 

zamieszkałego/-ej ..……………………………………………................................………………………………………………………………..… 

Nr telefonu………………………………………… E-mail ….…………………................................………………..……………………………... 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu „Wizje w budowie” i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę 
na udział …………….................…........……………… (imię i nazwisko dziecka) w Projekcie „Wizje w budowie”. 

2. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie dziecka podczas warsztatów organizowanych przez Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku w ramach Projektu „Wizje w budowie”. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas ww. warsztatów w postaci zdjęć i filmów na 
potrzeby dokumentacji warsztatów i ich promocji oraz promocji działalności edukacyjnej Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku, w tym na umieszczenie tego materiału na stronie internetowej Muzeum oraz serwisów społecznościowych 
Muzeum, jak również w materiałach promocyjnych. 

4. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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” zostałam/em 
poinformowana/y, że: 

a) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425.  

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod 
adresem administratora danych. 

c) Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, w tym wizerunek dziecka będą przetwarzane w następujących celach: 

 realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem; 

 dokumentacji oraz promocji Projektu; 

 promocji działalności edukacyjnej Muzeum; 

 ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych. 

d) Moje  dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 
lit a) RODO). 

e) Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił 
lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące 
obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa. 

f) Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego  lub organizacji 
międzynarodowej. 

g) Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym Projekt 
się zakończył lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.. 

h) Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania. 

i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,  

 prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,    
00-193 Warszawa. 

j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest dobrowolne. 
 
 

 
     …………………………………………………………. 

              (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


