
 

PROGRAM EDUKACJI EKONOMICZNEJ  

DLA UCZNIÓW Z GMINY GNIEWINO  

„NA SWOJE KONTO” 

pod patronatem 

Rady Programowej Gniewińskiej Strefy Inwestycyjnej 

 

 

OPIS ZAŁOŻEŃ PROGRAMU 

 

I - Cel wdrożenia programu 

Specyficzne uwarunkowania społeczne powodowały, że Gmina Gniewino realizowała  

w przeszłości szeroko zakrojone programy interwencjonizmu społecznego i przeznaczała  

w skali lat wielomilionowe nakłady na politykę społeczną – wykraczające znacznie poza 

przekazywane na ten cel środki z budżetu państwa. Obecnie szczególnie wspieranymi 

grupami pozostają nadal seniorzy oraz uczniowie. Realizacja programu „Na Swoje Konto” na 

terenie gminy Gniewino to więc kolejny krok we wspieraniu edukacji dzieci i młodzieży  

oraz udoskonalenie dotychczasowego wsparcia. Jest on bezpośrednią kontynuacją 

realizowanych od 1990r. systemowych działań na rzecz oświaty. Obejmowały one 

początkowo zapewnienie uczniom właściwych standardów w zakresie infrastruktury 

oświatowej (budowa nowej szkoły w Kostkowie, likwidacja małych szkół w budynkach o 

niskim standardzie, budowa pierwszej na terenach wiejskich pływalni krytej, nowoczesnego 

zaplecza sportowego, wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny z 

projektów europejskich). Jednocześnie działalność na rzecz uczniów podejmowały 

stowarzyszenia  

Szansa i Towarzystwo Oświatowe, realizowano program bezpłatnych posiłków dla 

wszystkich uczniów, program „Edukacja przez turystykę”, czyli m.in. wakacyjne wyjazdy 

zagraniczne oraz motywacyjny program nagród finansowych za najlepsze wyniki. 

Zmieniające się w czasie potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli 

zaowocowały powstaniem programu „Na Swoje Konto”. Jest on adresowany do wszystkich 

uczniów. Celem programu jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów, w 

tym w zakresie edukacji ekonomicznej, poprzez kształtowanie w nich kreatywnych postaw i 

umiejętności zarządzania posiadanymi zasobami. Program opiera się na współpracy pomiędzy 

instytucjami wszystkich trzech sektorów.  

 

II – Realizacja Programu 

Program realizowany będzie przez okres 8 lat (w latach 2018 – 2026). Organizatorem 

programu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” w 

porozumieniu  

z samorządem Gminy Gniewino, szkołami, Thai Union Poland Sp. z o.o. oraz innymi 

przedsiębiorstwami działającymi na terenie gminy reprezentowanymi przez Radę 

Programową Gniewińskiej Strefy Inwestycyjnej. Przewidywany koszt realizacji programu to 

około 400 tys. zł rocznie. Program otwarty jest na uczestnictwo innych podmiotów, po 

wyrażeniu zgody przez w/w inicjatorów programu.  

 

III – Zasady działania programu 

1. Szczegółowe zasady działania Programu określa jego regulamin. 

2. Każdy uczeń z gminy Gniewino zgłoszony przez rodziców do programu, otrzyma 

stypendium o wartości 300 zł na początku każdego kolejnego roku nauki.  

3. Z kwoty, o której mowa w ust.2, 100 zł może zostać przeznaczone 

na konsumpcję – zakup towarów i usług oferowanych przez Centrum Sportowo-



 

Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o., a pozostała część, o wartości 200 zł, na inwestycje w 

rozwój ucznia,  

w tym na długoletnie oszczędzanie. 

4. Uczeń będzie miał możliwość zadecydowania czy chce przeznaczyć kwotę 100 zł  

na konsumpcję, czy też wyraża chęć przeznaczenia jej na inwestycje w swój rozwój.  

Za przeznaczenie kwoty na inwestycje, uczeń otrzymuje premię w wysokości 10%  

od przeznaczonej kwoty.  

5. Premia w wysokości 10% przyznawana będzie także do środków, które dany uczeń 

zainwestuje w swój rozwój w ramach przedsięwzięcia, w które inwestuje przynajmniej jeden 

inny uczeń. 

6. Środki na inwestycje w rozwój niewydane w danym roku szkolnym, przechodzą na rok 

kolejny z dodatkową premią w wysokości 5%. 

7. W każdym kolejnym roku realizacji programu, mogą zostać nagrodzone najlepsze 

zrealizowane inwestycje w rozwój uczniów. 

8. Pracownicy szkół uczestniczący w realizacji programu, mogą z tego tytułu otrzymywać 

wynagrodzenie lub nagrody.  

9. W ramach realizacji programu odbywać się będą spotkania przedsiębiorców i innych osób  

z uczniami szkół, dotyczące przedsiębiorczości i szeroko pojętego działania w przestrzeni 

społeczno-ekonomicznej, a także podstaw tematyki budżetowej. 

10. Organizator uzgodni z Partnerami zasady obsługi administracyjnej Programu. 

11. Po pierwszym roku działania program zostanie poddany ocenie celem ewentualnego 

usprawnienia  jego działania. 

 

 

Regulamin programu edukacji ekonomicznej dla uczniów  

z Gminy Gniewino „Na Swoje Konto” 

 

 

1. Postanowienia Ogólne  
1.1. Organizatorem Programu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne 

Dobro”, a Partnerami Programu: Gmina Gniewino, szkoły, których organem prowadzącym  

jest Gmina Gniewino, Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o. oraz 

wyrażające taką wolę podmioty gospodarcze reprezentowane przez Radę Programową 

Gniewińskiej Strefy Inwestycyjnej. 

1.2. Program jest realizowany na terenie gminy Gniewino, tylko i wyłącznie w punktach 

wskazanych przez Organizatora i Partnerów Programu.  

1.3. Uczestnikami Programu są uczniowie szkół, dla których Gmina Gniewino jest organem 

prowadzącym, których rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażą zgodę na uczestnictwo  

w Programie. 

1.4. Uczniowie w wieku od 7 do 14 lat, zamieszkali na terenie gminy Gniewino, którzy  

w wyniku opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizują zalecenia o nauce w 

szkołach poza terenem gminy Gniewino, również mogą być Uczestnikami Programu. 

1.5. Każdy uczeń uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega 

przeniesieniu na inną osobę.  

1.6. Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane  

w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem  

tych określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

2. Korzyści z uczestnictwa w Programie 



 

2.1. Każdy Uczestnik Programu w przeciągu 30 dni od dnia, w którym dostarczył zgodę 

swoich rodziców lub opiekunów prawnych na swoje uczestnictwo w Programie, otrzymuje 

Kartę Ucznia. W roku 2018 termin 30 dni liczony będzie od dnia zakończenia ogłoszonej 

przez Organizatora Rekrutacji Wstępnej. Karta uprawnia Uczestnika do nabycia na koszt 

Organizatora towarów i usług oferowanych przez Centrum Sportowo-Konferencyjne 

Gniewino Sp. z o.o. o łącznej wartości maksymalnie 100 zł w terminie do końca trwającego 

roku szkolnego. Karta Ucznia pozostaje własnością Organizatora i nie jest kartą płatniczą. 

2.2 Karta Ucznia jest ważna wyłącznie z legitymacją szkolną. Zagubienie lub zniszczenie 

Karty Ucznia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jej, skutkuje zawieszeniem 

możliwości korzystania z przysługujących uprawnień do czasu wydania nowej Karty. 

Uczestnik  

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zgubieniu lub zniszczeniu 

Karty Ucznia. 

2.3. Organizator dokonuje płatności na rzecz Centrum Sportowo-Konferencyjnego Gniewino 

Sp. z o.o. opłacając wartość towarów i usług udzielonych w danym okresie rozliczeniowym 

Uczestnikom Programu. Warunkiem dokonania płatności jest wystawienie faktury za towary  

i usługi oraz przekazanie jej Organizatorowi. Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino 

Sp. z o.o. prowadzi też ewidencję transakcji dokonanych w ramach Programu przez każdego z 

jego Uczestników i odpowiada za nieprzekraczanie limitu wynoszącego 100 zł na jednego 

Uczestnika w czasie roku szkolnego. Koszty przekraczające ten limit nie będą finansowane 

przez Organizatora. 

2.4. Jednocześnie z Kartą Ucznia, o której mowa powyżej, każdy Uczestnik Programu 

otrzymuje 200 Punktów Uczestnictwa w Programie, co odnotowane jest we właściwej 

dokumentacji prowadzonej przez Organizatora i Partnerów Programu. 

2.5. Kontynuacja uczestnictwa w Programie w kolejnym roku szkolnym oznacza otrzymanie 

kolejnych 100 zł do rozdysponowania przy użyciu Karty Ucznia oraz kolejnych 200 Punktów 

Uczestnictwa w Programie, a także otrzymanie dodatkowych premii zgodnych z 

Regulaminem. 

2.6. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) Uczestnika Programu istnieje możliwość 

wymienienia Karty Ucznia na Punkty Uczestnictwa w Programie. Liczba uzyskanych  

w ten sposób Punktów Uczestnictwa wynosi:  

1,1 x niewykorzystana wartość Karty Ucznia wyrażona w zł. 

Czas dokonania w/w transakcji wynosi: do 30 dni od dnia złożenia zgodnego 

z regulaminem wniosku. 

2.7. Punkty Uczestnictwa, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) Uczestnika, mogą 

posłużyć do opłacenia udziału Uczestnika w zorganizowanych formach przedsięwzięć 

edukacyjnych, rozwojowych i rekreacyjnych (w tym: wyjazdach, wycieczkach, biwakach 

szkolnych). W takim wypadku Organizator pokrywa w/w koszty stosując przelicznik: 1 zł za 

1 Punkt Uczestnictwa przeznaczony na ten cel przez Uczestnika. W przypadku, gdy 

przynajmniej 2 Uczestników zdecyduje się na opłacenie swego udziału w tym samym 

przedsięwzięciu, Organizator pokrywa koszty dotyczące wszystkich zgłaszających się 

Uczestników stosując przelicznik 1,1 zł za 1 Punkt Uczestnictwa. Sposób przekazania tych 

środków każdorazowo określa Organizator wraz z Partnerami Programu. 

2.8. W terminie od 10 czerwca do zakończenia zajęć szkolnych w danym roku szkolnym, 

rodzice (opiekunowie prawni) Uczestników Programu będących uczniami klas 8. (a w roku 

2019 także 3. gimnazjum), mogą składać wnioski o wymianę Punktów Uczestnictwa  

w Programie na gotówkę w relacji 1 Punkt na 1 zł. Czas na dokonanie w/w transakcji wynosi: 

do 30 dni od dnia złożenia zgodnego z regulaminem wniosku. 

2.9. Niewydane (w tym niewymienione na gotówkę) przez Uczestnika Programu w danym 

roku szkolnym Punkty Uczestnictwa w Programie pozostają do dyspozycji Uczestnika w 



 

kolejnym roku szkolnym, z tym, że ich ilość powiększa się o 5%. Jeżeli przed zakończeniem 

ostatniego roku szkolnego, w którym Uczestnik Programu jest uczniem szkoły prowadzonej 

przez Gminę Gniewino, Punkty Uczestnictwa w Programie nie zostaną wydane, ulegają one 

przepadkowi.  

2.10. Niewydane przez Uczestnika Programu w danym roku szkolnym środki związane z 

Kartą Ucznia, pozostają do dyspozycji Uczestnika w kolejnym roku szkolnym. Jeżeli przed 

zakończeniem ostatniego roku szkolnego, w którym Uczestnik Programu jest uczniem szkoły 

prowadzonej przez Gminę Gniewino, środki nie zostaną wydane, ulegają one przepadkowi. 

2.11. Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Gniewino, którzy w wyniku opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej realizują wskazania o nauce poza terenem gminy Gniewino, 

kończą uczestnictwo w Programie wraz z końcem roku szkolnego, w czasie którego ukończyli 

14. rok życia. 

2.12. Uczestnik programu, który przerywa naukę w szkole prowadzonej przez Gminę 

Gniewino (np. w wyniku przeprowadzki), uprawniony jest do wymiany Punktów 

Uczestnictwa  

w Programie na gotówkę w przeciągu 30 dni od dnia formalnego zakończenia nauki w szkole 

prowadzonej przez Gminę Gniewino. 

 

3. Nagrody za wyniki w nauce i pozostałe nagrody. 

3.1. Za osiągnięcie najwyższego w szkole wyniku z egzaminu zewnętrznego na zakończenie 

szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 500 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.2. Za osiągnięcie drugiego najwyższego w szkole wyniku z egzaminu zewnętrznego  

na zakończenie szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 400 Punktów 

Uczestnictwa w Programie. 

3.3. Za osiągnięcie trzeciego najwyższego w szkole wyniku z egzaminu zewnętrznego  

na zakończenie szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 300 Punktów 

Uczestnictwa w Programie. 

3.4. Za zdobycie 100% wyniku z jednej z części egzaminu zewnętrznego 

na zakończenie szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 500 Punktów 

Uczestnictwa w Programie. 

3.5. Za zdobycie najwyższej w szkole średniej arytmetycznej z ocen na świadectwie 

ukończenia szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 500 Punktów Uczestnictwa w 

Programie. 

3.6. Za zdobycie drugiej najwyższej w szkole średniej arytmetycznej z ocen na świadectwie 

ukończenia szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 400 Punktów Uczestnictwa w 

Programie. 

3.7. Za zdobycie trzeciej najwyższej w szkole średniej arytmetycznej z ocen na świadectwie 

ukończenia szkoły, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowe 300 Punktów Uczestnictwa  

w Programie. 

3.8. Za zdobycie najwyższej w szkole średniej arytmetycznej z ocen z j. polskiego, 

matematyki i j. obcego na świadectwie ukończenia klasy VII, Uczestnik Programu otrzymuje 

dodatkowe 500 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.9. Za zdobycie drugiej najwyższej w szkole średniej arytmetycznej z ocen z j. polskiego, 

matematyki i j. obcego na świadectwie ukończenia klasy VII, Uczestnik Programu otrzymuje 

dodatkowe 400 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.10. Za zdobycie trzeciej najwyższej w szkole średniej arytmetycznej z ocen 

z j. polskiego, matematyki i j. obcego na świadectwie ukończenia klasy VII, Uczestnik 

Programu otrzymuje dodatkowe 300 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.11. Za wybitne osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, Organizator Programu może 

przyznać Uczestnikowi Programu dodatkowe 400 Punktów Uczestnictwa w Programie. 



 

3.12. Za zdobycie wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego w klasach 1- 3 szkoły 

podstawowej Organizator Programu może przyznać Uczestnikowi Programu dodatkowe 50 

Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.13 Za uzyskanie średniej 4,75 – 4,99 na świadectwie promocyjnym w danym roku 

szkolnym w klasach 4  - 6 szkoły podstawowej Organizator Programu może przyznać 

Uczestnikowi Programu dodatkowe 75 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.14 Za uzyskanie średniej 4,75 – 4,99 na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły  

w danym roku szkolnym w klasach  7-8 szkoły podstawowej i 3G Organizator Programu 

może przyznać Uczestnikowi Programu dodatkowe 100 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.15 Za uzyskanie średniej 5,00 – 6,00 na świadectwie promocyjnym w danym roku 

szkolnym w klasach  4 - 6 szkoły podstawowej Organizator Programu może przyznać 

Uczestnikowi Programu dodatkowe 100 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.16 Za uzyskanie średniej 5,00 – 6,00 na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły  

w danym roku szkolnym w klasach  7-8 szkoły podstawowej lub 3G Organizator Programu 

może przyznać Uczestnikowi Programu dodatkowe 150 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.17 Za 100% frekwencję w danym roku szkolnym Organizator Programu może przyznać 

Uczestnikowi Programu dodatkowe 100 Punktów Uczestnictwa w Programie. 

3.18. Organizator może przyznać dodatkowo także nagrody specjalne dla Uczestników. 

3.19. Organizator Programu może w uzasadnionych przypadkach, szczególnie na wniosek 

szkoły, pozbawić Uczestnika części lub wszystkich przywilejów wynikających z Programu  

w kolejnym roku szkolnym. Sytuacja taka następuje w szczególności w wypadku: 

* nieprzestrzegania niniejszego regulaminu; 

* otrzymania oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania na świadectwie 

promocyjnym; 

* braku promocji do klasy programowo wyższej. 

4. Zakończenie Programu 
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym 

momencie.  

4.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator zobowiązany jest  

do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie 

internetowej. 

 

5. Zmiany Regulaminu Programu  
5.1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu Programu w każdym momencie.  

5.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator 

każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie 

internetowej. 

 

6. Zasady Poufności i Ochrona Danych Osobowych Uczestników 

6.1. Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego  

z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych 

odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. 

6.2. Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

6.3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem  

w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny. 

6.4. Dane osobowe Uczestników Programu  będą przetwarzane w celu realizacji Programu  

i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w 

Bazie Danych  jest Organizator. 



 

6.5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie 

podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu 

stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator 

zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych 

zabezpieczeń danych osobowych 

oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.  

6.6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

Wszelkie uwagi uczestnik powinien kierować do Organizatora. 

6.7. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących 

go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to 

przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

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

imię, nazwisko ucznia, klasa     miejscowość, data 

 

 

 

 

 

      Wniosek dotyczący programu 

      „Na Swoje Konto” 

 

 

 

Niniejszym proszę o zamianę Karty Ucznia na Punkty Uczestnictwa 

w Programie. 

Załącznikiem do Wniosku jest Karta Ucznia. 

 

 

 

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

       podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

(WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY KARTĘ) 

 

Niewykorzystana wartość Karty Ucznia wynosi: ........ zł 

 

Po przemnożeniu powyższej kwoty przez 1,1 uzyskano wartość: ........ 

 

Suma Punktów Uczestnictwa Uczestnika przed transakcją: ............. 

 

Po w/w transakcji suma Punktów Uczestnictwa w Programie Wnioskodawcy wynosi: .......... 

 

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

          podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

imię, nazwisko ucznia, klasa     miejscowość, data 

 

 

 

 

 

      Wniosek dotyczący programu 

      „Na Swoje Konto” 

 

 

 

Niniejszym proszę o zamianę Punktów Uczestnictwa w Programie 

w liczbie ........,  

 

 na udział w przedsięwzięciu  ...................................................................... 

 

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

 

 na gotówkę (dotyczy wyłącznie klas 8. i 3. gimnazjum). 

 

 

 

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

       podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

(WYPEŁNIA OPERATOR PROGRAMU) 

 

Suma Punktów Uczestnictwa w Programie Wnioskodawcy wynosi ....... 

 

 Potwierdza się sfinansowanie w/w przedsięwzięcia kwotą ...... zł 

 

 Potwierdza się przygotowanie dyspozycji wydania gotówki ......... zł 

 

 

Po w/w transakcji suma Punktów Uczestnictwa w Programie Wnioskodawcy wynosi: .......... 

 

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

          podpis 

 

  



 

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

imię, nazwisko rodzica       miejscowość, data 

 

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

 

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

adres 

 

      Wniosek dotyczący programu 

      „Na Swoje Konto” 

 

Niniejszym proszę o objęcie mojego dziecka: ............................................. 

 

ucznia klasy ........................................ w szkole ......................................... 

 

Programem edukacji ekonomicznej dla uczniów z Gminy Gniewino „Na Swoje Konto”. 

Akceptuję warunki Programu zawarte w jego regulaminie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb realizacji Programu. 

 

 

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

       podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

Zasady Poufności i Ochrona Danych Osobowych Uczestników 

 

1. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Programu 

przez: Fundację Na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” (Organizator 

Programu, Administrator Danych), Gminę Gniewino, Samorządowy Zespół Szkół  

w Gniewinie, Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, Centrum Sportowo-Konferencyjne 

Gniewino Sp. z o.o. (Partnerzy Programu, procesorzy danych). Organizator i Partnerzy 

przedsięwzięli wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie  

z odpowiednimi regulacjami prawnymi. 

2. Organizator i Partnerzy Programu stosują niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania 

danych. 

3. Udostępnienie danych Organizatorowi i Partnerom w związku z uczestnictwem w 

Programie ma charakter dobrowolny i jest niezbędne dla realizacji założeń Programu. 

4. Dane osobowe Uczestników Programu  będą przetwarzane w celu realizacji Programu  

i posłużą do stworzenia Bazy Danych Uczestników Programu. 

5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie 

podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu 

stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator 

zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych 

zabezpieczeń danych osobowych 

oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.  

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania 

oraz usunięcia. Wszelkie uwagi uczestnik powinien kierować do Organizatora. 

7. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych 

osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy 



 

takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa. 


