
Regulamin projektu i przesyłania prac do wystawy „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak 

daleko”. 

 

§ 1. Organizator projektu 

1. Organizatorem projektu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.  

2. Partnerami projektu są Związek Sybiraków Oddział Wrocław oraz Stowarzyszenie 

Pamięci Zesłańców Sybiru. 

3. Cele projektu: 

• rozpowszechnianie i promowanie wiedzy historycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem przeżyć Świadków Historii; 

• tworzenie sieci współpracy pomiędzy Ośrodkiem i Partnerami zewnętrznymi 

oraz Świadkami Historii; 

• stworzenie wystawy „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak daleko” 

wewnętrznej (fizycznej) i wirtualnej oraz organizacja wydarzeń towarzyszących 

(może nastąpić zmiana wystawy fizycznej – z wewnętrznego na zewnętrzny 

system wystawienniczy). 

§ 2. Uczestnicy 

1. Uczestnikami projektu – autorami prac mogą być uczniowie klas 6-8 szkół 

podstawowych. 

2. Jeden autor może przygotować jedną pracę projektową. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych, zdjęć oraz prac 

na potrzeby realizacji projektu.  

§ 3. Temat i forma prac 

1. Zadaniem ucznia jest wykonanie pracy projektowej – spisanie wspomnień, historii 

Sybiraka. Może mieć ona formę opowieści lub rozmowy. 

2. Praca musi być napisana w edytorze tekstu i zawierać między 1000 a 1200 znaków, 

łącznie ze spacjami.  

3. Do pracy należy dołączyć dwa zdjęcia. Jedno przedstawiające autora projektu, drugie 

przedstawiające osobę – Sybiraka, opowiadającego historię lub jego spisane wcześniej 

wspomnienia (dopuszcza się opowieść np. małżeństwa – wtedy należy ująć na zdjęciu 

obydwoje opowiadających). Zdjęcia należy wysłać w jak najlepszej rozdzielczości  



4. W przypadku wyrażenia chęci stworzenia nagrania audio do wystawy on-line – 

przydzielony zostanie wolontariusz, który będzie odpowiedzialny za nagranie. 

5. Przy każdej pracy należy zaznaczyć, kto jest opiekunem-nauczycielem oraz szkołę, do 

której należy uczeń. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć podpisane załączniki – do Regulaminu. 

§ 4. Harmonogram 

1. Projekt zostaje ogłoszony 18 maja 2021 r. 

2. Prace należy dostarczyć do 15 czerwca 2021 r. 

3. Wystawa z prac powstanie na 1 września 2021 r.  

4. Nagrania audio – terminy z wolontariuszami będą ustalane indywidualnie między 15 

a 30 czerwca 2021 r. 

5. Uczniowie – autorzy prac zostaną zaproszeni wraz z nauczycielami i osobami, których 

historie zostały opisane, na wystawę w Centrum Historii Zajezdnia w terminie 27.09-

11.10.2021 r. termin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną 

§ 5. Komisja projektowa 

1. Wyboru prac do wystawy dokonuje Dział Przedsięwzięć Instytucjonalnych Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość” wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców 

Sybiru. 

2. Komisja wybierze max. 20 prac do wystawy wewnętrznej (fizycznej). Wszystkie prace 

zostaną przedstawione w wystawie on-line. 

3. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.  

§ 6. Zgoda na udział w projekcie oraz informacja o danych osobowych 

1. Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika jest warunkiem jego udziału w 

projekcie.  

2. Zgoda winna być wyrażona na piśmie i sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do Regulaminu pn: «Zgoda na udział w projekcie» i przesłana wraz z pracą 

projektową. 

3. Zgoda przedstawiciela ustawowego obejmuje akceptację: 

1) nieodpłatnego przeniesienia na Ośrodek własności pracy projektowej 



2) nieodpłatnego udzielenia Ośrodkowi niewyłącznej licencji do nadesłanej pracy, 

obejmującego następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo 

b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej  

c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie) 

d) publicznego wystawiania i wyświetlania 

e) dokonywania opracowań  

– wyłącznie w ramach realizowanych przez Ośrodek celów statutowych; 

3) przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego oraz uczestnika 

projektu 

4. Każdy uczestnik, w związku z udziałem w projekcie, udostępnia następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres szkoły, adres e-mail. 

Przedstawiciel ustawowy uczestnika niepełnoletniego udostępnia dodatkowo swoje 

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. 

5. Nauczyciel wspierający uczestnika projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zawartych w metryczce pracy. 

6. Dane osobowe udostępnione  związku z udziałem w projekcie, zawarte w Metryczce 

pracy oraz w formularzu zgody przedstawiciela ustawowego, przetwarzane będą przez 

Ośrodek lub podmioty działające na jego zlecenie (w oparciu o umowę o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych) w celu przeprowadzenia projektu i w związku z 

wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu 

komunikacji z uczestnikiem, wystawy i wydarzeń jej towarzyszących oraz w celach 

archiwizacyjnych, a w przypadku uczestników, których prace zostały wyróżnione – 

w celu realizacji praw wynikających z udzielonych licencji, a także w celach promocji 

działalności Ośrodka.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy przedstawiciel 

ustawowy uczestnika bądź nauczyciel wspierający odmówią podania danych własnych 

lub uczestnika, odmówią zgody na przetwarzanie danych osobowych, praca projektowa 

zostanie odrzucona.  

8. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek, jako 

administrator zapewnia, że udostępnione w związku z projektem dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  



9. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od 

Ośrodka dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Ośrodek oświadcza, że: 

a) dane osobowe udostępnione w związku z projektem, nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.  

b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie 

przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub 

do profilowania osób, których dane dotyczą.  

11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi 

transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę 

informatyczną. 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, jego przedstawiciela 

ustawowego lub nauczyciela wspierającego, wyrażona zostaje poprzez złożenie 

stosownego podpisu na formularzach - załącznikach. 

13. Dane osobowe przetwarzane będą̨ przez czas niezbędny do przeprowadzenia projektu 

oraz w celach archiwizacyjnych. W przypadku uczestników, których prace zostaną 

wyróżnione oraz nauczycieli wspierających – także przez czas niezbędny do ich 

prezentacji w ramach promocji działalności Ośrodka, w ramach realizacji praw 

wynikających z licencji udzielonej Ośrodkowi. 

14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 

z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org. 

15. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 

narusza przepisy prawa. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie pracy projektowej oznacza, że przedstawiciel ustawowy uczestnika 

zapoznał się z Regulaminem projektu i akceptuje jego postanowienia. 

mailto:iod@zajezdnia.org


2. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania 

idei projektu. 

3. Niniejszy regulamin został wysłany do zainteresowanych szkół i jest dostępny w 

siedzibie organizatora projektu.  

4. Udział w projekcie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z powyższym regulaminem. 

5. Wydarzenie (przebieg projektu, wystawa) będzie dokumentowane za pomocą 

fotografii, filmu, obrazu. Ośrodek będzie uprawniony do wykorzystania tych 

materiałów w celach statutowych. 

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga dyrektor Ośrodka w 

porozumieniu z Komisją. 

  



Załącznik nr 1 

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

„WNUKOWIE SYBIRAKÓW – TAK BLISKO, TAK DALEKO” 

 

1. Oświadczam, iż jestem przedstawicielem ustawowym 

…………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) i wyrażam zgodę na jego 

udział w projekcie. 

2. Oświadczam, że ...………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) jest twórcą pracy 

zgłoszonej do projektu i posiada on/ona do niego pełnię autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

3. Oświadczam, że działając w imieniu ……………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) 

przenoszę nieodpłatnie na Ośrodek prawo własności pracy projektowej zgłoszonej do 

projektu. 

4. Oświadczam, że działając w imieniu ……………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) 

udzielam Ośrodkowi nieodpłatnie niewyłącznej licencji do nieograniczonego w czasie i 

przestrzeni korzystania z pracy projektowej. Licencja obejmuje pola eksploatacji 

wyszczególnione w Regulaminie projektu. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu i go akceptuję. 

 

 …………………………………………... 

/podpis/  

  



Załącznik nr 2 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA PROJEKTU  

I JEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie 

mojego wizerunku podczas organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184, projektu „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak daleko”, a 

następnie na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w następujących 

celach: 

a. użyczenie egzemplarzy utrwalonego wizerunku 

b. zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie 

i nadawanie egzemplarzy utrwalonego wizerunku (fragmentów lub całości) w kraju i za 

granicą – na stronach internetowych, dowolnych mediach, w szczególności prasie, 

radiu, telewizji (również internetowych) 

c. wprowadzanie do pamięci komputerów i innych urządzeń oraz przetwarzanie. 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności rozpowszechniania mojego wizerunku przez Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w następujących materiałach:  

- promujących współpracę w zakresie tworzenia strategii pamięci we Wrocławiu, 

- promujących przyszłe projekty Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” organizowane w Centrum 

Historii Zajezdnia, 

- promujących wspólnie prowadzone projekty z zakresu opieki miejsc pamięci i promowania 

dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. 

…………………………………………... 

/podpis/  

   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych moich 

oraz …………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika), dla celów związanych z 

przeprowadzeniem projektu „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak daleko” oraz dla celów związanych 

z późniejszym wykorzystaniem pracy projektowej w ramach udzielonej Ośrodkowi licencji do tej pracy. 



Oświadczam, że wiadomym mi jest, iż zakres przetwarzanych danych, szczegółowe cele oraz zasady, 

na jakich przetwarzane będą dane osobowe moje oraz uczestnika projektu określa Regulamin projektu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość” w celu przesyłania korespondencji pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora 

pocztowego. 

W szczególności zgoda obejmuje przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w zakresie 

wysyłania 

  listów 

  kartek świątecznych 

  kart okolicznościowych 

 zaproszeń na wydarzenia i projekty organizowane przez Ośrodek „Pamięć  

i Przyszłość”. 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c RODO (czyli rozporządzenia PE oraz Rady 

(UE) nr 2016/679) . 

  …………………………………………... 

/podpis/  

 

Informacja o danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org,  

tel. (+48) 71 715 96 00. 

Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo się skontaktować poprzez 

email iod@zajezdnia.org.  To właśnie z inspektorem ochrony danych możecie Państwo kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw, przysługujących Państwu w związku z 

przetwarzaniem waszych danych. 

 



Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane przetwarzane będą w celu tworzenia, upowszechniania, oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego, czyli realizacji zadań Ośrodka Pamięć i Przyszłość, wynikających ze Statutu oraz 

przepisów prawa, i realizowanych w interesie publicznym, we wskazanym zakresie, także za Państwa 

zgodą; Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e RODO (czyli rozporządzenia 

PE oraz Rady UE nr 2016/679) . 

Czas przetwarzania danych osobowych 

W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie Państwa zgody - dane przetwarzane będą do 

czasu jej cofnięcia. W pozostałym zakresie - do czasu realizacji zadań związanych z projektem 

„Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak daleko” oraz wypełnienia innych obowiązków administratora 

określonych przepisami prawa. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych będą jedynie nasi zaufani partnerzy, których usługi są konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, oraz podmioty z którymi współpracujemy przy realizacji 

zadań wykonywanych w interesie publicznym (np. placówki edukacyjne, badawcze, kultury).  

Informacja o Państwa prawach 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 

zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy: iod@zajezdnia.org. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa UODO, na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

                                                                                                                                          

………………………………………………….. 

                                                                                                                               

(podpis osoby, której dane dotyczą) 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
mailto:iod@zajezdnia.org


Załącznik nr 3 

Metryczka pracy projektowej – 

„Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak daleko” 

 

I. Oświadczenie podpisywane w przypadku, gdy uczestnika zgłasza placówka, do której 

uczęszcza uczestnik; 

Oświadczam, że znany mi jest Regulamin projektu „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak 

daleko”, akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania, nadto oświadczam, że 

przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraził wszelkie niezbędne zgody konieczne do udziału uczestnika 

w projekcie, formularz zgody załączony jest do pracy projektowej. 

Podpis przedstawiciela placówki zgłaszającej uczestnika: 

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

 

 

 

Tytuł pracy: 

 

 

 

Dane autora pracy projektowej 

Imię i nazwisko: Wiek: Klasa: 

Adres zamieszkania 

ul. numer 

domu: 

Kod: Miasto: 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna autora, nazwa szkoły: 

 

adres:  

e-mail: numer telefonu: 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela wspierającego: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek moich danych osobowych, podanych w metryczce 

dla celów związanych z przeprowadzeniem projektu oraz celów związanych z późniejszym 

wykorzystaniem pracy projektowej objętej niniejszym zgłoszeniem, w ramach udzielonej 

Ośrodkowi licencji do pracy projektowej.  

2. Oświadczam, że wiadomym mi jest, iż zakres przetwarzanych danych osobowych, szczegółowe cele 

oraz zasady, na jakich przetwarzane będą moje dane osobowe określa Regulamin projektu. 

 

data, czytelny podpis (imię i nazwisko) nauczyciela wspierającego 


