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Regulamin dotyczący świadomej zgody uczestnika 
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

 
Informacja o projekcie 
 
Projekt PL-ERADays (Projekt NAUKOWIEC) jest projektem realizowanym w ramach programu Horyzont 
2020 i jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dot. roli budowania kariery naukowej na wielu 
płaszczyznach oraz skierowanie dyskusji do szerszych środowisk, nie tylko naukowych. Cele szczegółowe to: 

 stworzenie możliwości dla młodych naukowców do zdobycia/pogłębienia wiedzy nt. możliwości 
stypendialnych, ofert pracy na poziomie krajowym i europejskim, 

 zwiększenie rozpoznawalności portalu i sieci EURAXESS, 
 zwiększenie świadomości polskich instytucji dot. umiędzynarodowienia oraz rozwoju w kierunku 

tworzenia atrakcyjnych i przejrzystych warunków dla polskich i zagranicznych naukowców, 
 odpowiedź na założenia krajowych i europejskich strategii oraz działań dot. znoszenia barier w 

adaptowaniu się młodych naukowców do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy. 
 
Gromadzenie danych osobowych uczestników  
 
Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji (imię i nazwisko, instytucja, adres mailowy oraz 
numer telefonu) są gromadzone na potrzeby Projektu NAUKOWIEC. Zgromadzone dane będą służyły celom 
organizacyjnym i logistycznym (ustalenie list uczestników, kwestie związane z cateringiem). Dane osobowe 
zostaną przetworzone jedynie w postaci list obecności na poszczególne wydarzenia. Listy obecności będą 
zawierały imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.  
Zgormadzone dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim i nie będą wykorzystane do celów 
niezwiązanych z projektem. 
Każdy uczestnik będzie miał możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji. 
 
Fotografowanie/filmowanie 
 
Wydarzenia w ramach projektu będą fotografowane i/lub filmowane. Zdjęcia/nagrania będą dostępne na 
stronach internetowych wydarzenia (Euraxess, strona lokalna) oraz w mediach społecznościowych 
(Facebook, Twitter).  
 
Procedura 
 
Rejestrując się na wydarzenia w ramach Projektu NAUKOWIEC oświadczam, że:  

 zapoznałem/zapoznałam się z informacją dla uczestników i akceptuję jej warunki; 
 wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z celami 

opisanymi powyżej; 
 rozumiem, że udział w wydarzeniach jest dobrowolny i mam prawo wycofać swój udział na każdym 

etapie; 
 wyrażam zgodę na fotografowanie/filmowanie wydarzeń i umieszczanie zdjęć/nagrań na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych. 


