Zasady uczestnictwa w projekcie dla szkół
– kurs Matura 2023

Projekt polega na umożliwieniu przez Uniwersytet SWPS
przeprowadzenia spotkania z wyznaczonym przez Uniwersytet
SWPS ekspertem w wybranej szkole ponadpodstawowej, która po
odbyciu głosowania przez uczestników „Kursu Matura 2023”
otrzyma największą liczbę głosów. Dodatkowo w ramach projektu
szkoła otrzyma wdrożenie oraz darmowy roczny dostęp do
aplikacji RESQL (dalej: „Projekt”).
Kurs polega na udziale w spotkaniach online z ekspertami
przygotowującymi do egzaminu dojrzałości o nazwie „Kurs
Matura 2023”, który dostępny jest na stronie internetowej:
https://web.swps.pl/matura (dalej: „Kurs”).
Terminy trwania Projektu:
● Rozpoczęcie rejestracji uczestników Kursu: 4 września 2022 r.
● Rozpoczęcie przesyłanie deklaracji szkół do udziału w
Projekcie: 4 września 2022 r.
● Zakończenie zbierania deklaracji: 31 października 2022 r.
● Rozpoczęcie głosowania na szkoły: 3 listopada 2022 r.
● Zakończenie głosowania na szkoły: 31 grudnia 2022 r.
● Ogłoszenie wyników: 16 stycznia 2023 r.
Kto może wziąć udział w Projekcie?
1. Każda szkoła ponadpodstawowa z siedzibą na terenie Polski bez względu na profil, miasto, liczbę uczniów.

W jaki sposób zgłosić szkołę do Projektu?
1. Zgłoszenia szkoły dokonuje koordynator/ koordynatorka
wyznaczony przez dyrekcję szkoły.
2. Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza dostępnego na
stronie www.swps.pl/matura link:
3. Koordynator/koordynatorka
zobowiązany(a)
jest
do
wypełnienia formularza zgodnie z prawidłowymi danymi
szkoły (nazwa szkoły, adres), danymi kontaktowymi do siebie
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) Formularz
należy wypełnić w terminie do 31 października.
4. Po wypełnieniu formularza przyjdzie na zgłoszony adres e-mail
potwierdzenie udziału w projekcie.
5. Zgłoszenie szkoły równoznaczne jest z akceptacją nagrody, tj.
organizacją spotkania w siedzibie szkoły z Przemysławem
Staroniem oraz otrzymaniem dostępu do aplikacji RESQL.
6. Rezygnacja (załącznik 2.) z udziału w Projekcie powinna zostać
zgłoszona najpóźniej na 14 dni przed ogłoszeniem wyników,
drogą mailową na adres matura@swps.edu.pl
W jaki sposób szkoła dodawana jest do listy szkół biorących udział
w Projekcie?
1. Lista szkół jest tworzona na podstawie zgłoszenia za pomocą
formularza zgłoszeniowego.

Gdzie będzie można głosować?
1. Lista szkół biorących udział w Projekcie dostępna będzie na
stronie: www.swps.pl/matura oraz w formularzu do głosowania.

Kto może głosować?
1. Oddać głos w Projekcie mogą osoby, które dokonały rejestracji
na Kurs. Zapis na Kurs realizowany jest poprzez internetowy
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie:
www.swps.pl/matura
2. Osoba rejestrująca się na Kurs podaje w nim następujące dane
osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy
(wymagane pole).
W jaki sposób przebiega głosowanie?
1. Głosowanie odbywać się będzie poprzez dedykowany
formularz internetowy.
2. Każda osoba oddająca głos zobowiązana jest do podania
swojego adresu mailowego, z którego zapisała się na Kurs.
3. Uczestnicy mogą głosować na dowolną szkołę biorącą udział w
Projekcie.
Co uzyska szkoła z największą liczbą głosów w Projekcie?
1. W siedzibie szkoły, która zdobędzie najwięcej głosów, zostanie
zorganizowane
spotkanie
dla
uczniów
z
udziałem
Przemysława Staronia psychologa, współautora Kursu,
Nauczyciela Roku 2018, Finalisty Global Teacher Prize 2020.
Dodatkowo szkoła otrzyma roczny dostęp do aplikacji RESQL.
2. W przypadku rezygnacji szkoły nagroda zostanie przekazania
drugiej w kolejności szkole, która otrzymała największą liczbę
głosów. I tak samo, w przypadku kolejnych rezygnacji.

Warunki organizacji spotkania dla zwycięskiej szkoły
1. Wszystkie szczegóły - termin, temat, godziny, liczba
uczestników - związane z organizacją spotkania w siedzibie
szkoły będą bezpośrednio ustalane pomiędzy koordynatorami.
2. Uniwersytet SWPS zobowiązuje się do pokrycia kosztów
związanych z organizacją spotkania na terytorium Polski - tj.
honorarium gościa, przejazdy oraz noclegi.
3. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia sali, sprzętu
multimedialnego niezbędnego do organizacji spotkania, a
także poinformowania uczniów i zapewnia ich udziału.

Załącznik 1.
Rezygnacja z udziału w Projekcie:
Imię i nazwisko koordynatora w ramach szkoły :
Pełna nazwa szkoły:
Adres szkoły :
Numer telefonu koordynatora Projektu w ramach szkoły :
Adres email:
(miejscowość i data) (imię i nazwisko koordynatora Projektu w
ramach szkoły )
(podpis)
(pieczątka szkoły)

Oświadczenie
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z zasadami projektu “Uniwersytet SWPS dla młodzieży”
dla szkół średnich, który jest przeprowadzany przez SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny w roku akademickim
2022/2023 („Zasady”), akceptuję ich treść i zobowiązuję się ich
przestrzegać.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul.
Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa (dalej: „Uniwersytet
SWPS” lub „Administrator”).
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres
e-mail: swps@swps.pl, telefonicznie pod numerem 22 517 96
00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej:
„IOD”), z którym można się skontaktować poprzez e-mail
iod@swps.edu.pl
lub
pisemnie
na
adres
siedziby
administratora.
4. Dane osobowe koordynatora Projektu oraz osób oddających
głosy przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami z tytułu jej realizacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), a także w celach archiwalnych zgodnie z
obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko,
służbowego numer telefonu, służbowego adres e-mail w
przypadku koordynatora szkoły oraz imię i nazwisko, numer
telefonu i adres e-mail w przypadku osoby oddającej głos.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Projektu,
a po jego zakończeniu będą przechowywane przez okres
wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu
cywilnego, prawa podatkowego) oraz w celach archiwalnych.
7. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z
Uniwersytetem SWPS w szczególności w zakresie działań IT.
8. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o
ile konkretne prawa znajdą zastosowanie.
9. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy z Administratorem
11. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie zebranych
danych osobowych.

