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Szanowni Państwo, 

W projekcie ŚWIAT NAUKI bierze udział około 20 tysięcy uczniów z blisko stu szkół 
zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu, już od dwóch lat 
realizowane są (m.in.) bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia - w Centrum Nauki Keplera.   
Organizatorami projektu są organy prowadzące szkół publicznych i niepublicznych, w tym 
urzędy gmin z Czerwieńska, Sulechowa, Świdnicy, Zaboru i Zielonej Góry. Jako organizatorzy 
jesteśmy zobowiązani do zebrania Deklaracji uczestnictwa od wszystkich uczniów biorących 
udział w zajęciach projektowych. W tym roku szkolnym dotyczy to przede wszystkim Deklaracji 
od uczniów klas czwartych szkół podstawowych – którzy rozpoczynają swój udział w projekcie. 
 
Druk Deklaracji uczestnictwa, który Państwo otrzymaliście został opracowany ściśle według 
wymagań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych (w tym RODO). Zawiera on m.in. pozycje określane jako tzw. 
dane wrażliwe.  Zgodnie z wytycznymi Ministra, istnieje możliwość nie udzielenia - przez 
ucznia lub jego opiekuna prawnego - informacji w tym zakresie.   
Jako organizatorzy projektu musimy – zgodnie z wytycznymi - poprosić Państwa o udzielenie 
tych informacji, natomiast Państwo macie prawo ich nie udzielić. Uczeń, którego Deklaracja 
uczestnictwa nie będzie wypełniona w zakresie danych wrażliwych (w części lub całości) 
będzie mógł brać udział w zajęciach projektowych.  
 
Poniżej zamieszczamy właściwy fragment Wytycznych. 
 
Łączymy wyrazy szacunku, 
Biuro Projektu ŚWIAT NAUKI 

 
 

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

3.3.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie […] 
4) W sytuacji gdy uczestnik […] lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat 
danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia  
i mniejszości; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej) istnieje możliwość 
wprowadzenia niekompletnych w ww. zakresie danych uczestnika pod warunkiem 
udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania przedmiotowych danych 
zostały podjęte. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności 
danego uczestnika […] 
 

 


