
Deklaracja udziału w projekcie  

 

Gmina Nowogród przygotowuje się do złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach którego będą organizowane  

bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług 

publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i 

legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

W projekcie Gmina będzie miała możliwość zakupu przenośnych urządzeń komputerowych  do przeprowadzenia szkoleń, 

które po zakończeniu projektu będą służyły jako wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Samorządowych  

w Nowogrodzie.   
Ja, niżej podpisany deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie: 

 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oświadczam, że: wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Gminę Nowogród – Urząd Miejski w Nowogrodzie na potrzeby realizacji tego wniosku aplikacyjnego. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowogród (ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, telefon kontaktowy: 86 217 55 
20). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
iod@um.nowogrod.wrotapodlasia.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. realizacji wniosku, 
b. statycznym, 
c. promocji, 
d. marketingu funduszy pomocowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 
przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 
danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 
 

Nowogród, …………………………..                                                                                                        ……………………………………..…………………… 
                          (Miejscowość i data)                                                                                               (czytelny podpis) 
 
Wybieram szkolenie:                                                                                                          Godziny: 
 

 Dni powszednie    piątek – sobota                                       9:30 – 15:30       12:30 do 18:00 

 
Dojazd: 

 Indywidualny         autokarem                                 

 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu do kontaktu  

Planowane szkolenia                                                           właściwe zaznaczyć  krzyżykiem  

1. Rodzic w Internecie  

2. Mój biznes w sieci  

3. Moje finanse i transakcje w sieci  

4. Działam w sieciach społecznościowych  

5. Tworzę własną stronę internetową (blog)  

6. Rolnik w sieci  

7. Kultura w sieci  

Oceniane dane we wniosku o dofinansowanie 

 Płeć Kobieta  /    Mężczyzna 

Jestem osobą:                                                                 właściwe zaznaczyć  krzyżykiem 

z orzeczeniem o niepełnosprawności  

 w wieku 18 - 34 lata  

w wieku 35 - 43 lata  

w wieku 44 - 64 lata  

osoby w wieku pow. 65 lat  



Opis Szkoleń 

1. Rodzic w internecie  
Moduł Rodzic w internecie adresowany do rodziców i opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w 
zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści 
dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. 
Rodzice i opiekunowie nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, 
uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem. 
Treści zawarte w module Rodzic w internecie sprzyjać mają podnoszeniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z 
kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie zmniejszać barierę komunikacyjną pomiędzy nimi, a dziećmi, dla których rzeczywistość 
cyfrowa jest codziennością.  

2. Moje finanse i transakcje w sieci  
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy 
prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił 
wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy 
się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty 
- wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.  

3. Działam w sieciach społecznościowych  
Moduł Działam w sieciach społecznościowych przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci 
społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu 
szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się 
nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z 
cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z 
podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.  

4. Kultura w sieci  
Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych 
zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. 
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka 
Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają 
praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł 
kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy 
regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.  

5. Tworzę własną stronę internetową (blog)  
Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć 
swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe 
umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, 
filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, 
rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-
administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.  

6. Kompetencje trenerskie  
Moduł przeznaczony wyłącznie dla instruktorów, którzy dzięki niemu pozyskają lub rozwiną kompetencje związane z nauczaniem osób 
dorosłych. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi. Obowiązkowe przygotowanie do szkolenia przez Instruktorów będzie 
polegało na zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć i wybraniu fragmentów szkoleń, które Instruktorzy postrzegają jako trudne lub 
niezrozumiałe. Szkolenie będzie okazją do omówienia i przećwiczenia zgłaszanych trudności. Każda trudność będzie omówiona z 
perspektywy metodologii uczenia dorosłych: cyklu uczenia, dynamiki pracy grupy i budowania relacji z grupą, roli Instruktora.  

7. Rolnik w sieci  
Moduł Rolnik w sieci przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, 
aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania 
placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi 
portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami 
wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). 
Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu 
(geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal 
eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz 
GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.  

8. Mój biznes w sieci  
Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy 
się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych 
(komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w 
module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla 
przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).  

 
 


