
 

  

 

 
 
 
 

Regulamin rekrutacji do udziału w szkoleniach:  
1. Podstawy marketingowe i finansowe działalności gospodarczej  

2. Kreowanie wizerunku marki 
3. Projektowanie i zarządzanie kanałem 

4. Promocja kanału 
w ramach projektu ACCELERATION OF BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM 

 
I. Cel Szkoleń 
 Celem Szkoleń  jest pogłębienie wiedzy na temat dobrych praktyk akceleracji nowych podmiotów gospodarczych. 
 
II. Organizator Szkoleń 
 Organizatorami Szkoleń są Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
III. Grupa docelowa 

1. Uczestnikami Szkoleń mogą być włącznie mieszkańcy Podregionu Białostockiego (obejmującego powiaty: 
białostocki, sokólski oraz miasto Białystok), a także Podregionu Suwalskiego (obejmującego 
powiaty: augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki). 

2. Grupa docelowa obejmuje: lokalnych przedsiębiorców, osoby zatrudnione, szukające nowych możliwości 
rozwoju przedsiębiorczości, ludzie młodzi (18-29 lat) oraz starsi przedsiębiorcy, którzy posiadają ideę 
biznesową i chcą ją rozwijać.  

 
IV. Informacje dodatkowe 

1. Udział w Szkoleniach jest w 100% bezpłatny, finansowany ze środków UE w ramach Programu Interreg V-A 
Litwa - Polska.  

2. Do udziału w Szkoleniach zostanie zakwalifikowanych minimum 140 osób.  
3. Szkolenia odbędą się online z wykorzystaniem platformy Zoom w czterech różnych terminach:  

 
• Szkolenie 1. Podstawy marketingowe i finansowe działalności gospodarczej - 18-19.05.2021 
• Szkolenie 2. Kreowanie wizerunku marki -  26-27.05.2021  
• Szkolenie 3. Projektowanie i zarządzanie kanałem -  01-02.06.2021   
• Szkolenie 4. Promocja kanału -  09 i 11.06.2021 

 
V. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do udziału w Szkoleniach będzie prowadzona w dniach 7-15 maja 2021 (Szkolenie 1), 7- 24 maja 
2021(Szkolenie 2), 7-30 maja 2021 (Szkolenie 3), 7 maja – 7 czerwca 2021 (Szkolenie 4) za pomocą 
kwestionariusza ankiety udostępnionego online. 

2. O zakwalifikowaniu, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które uczestniczyły w konsultacjach realizowanych w 
ramach projektu ACCELERATION OF BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM (lub planują uczestnictwo w dniach 16.05 
– 31.08.2021) zostają zakwalifikowane do udziału w szkoleniach w pierwszej kolejności. 

3. W dniach 16-17.05.2021 roku kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową o wynikach rekrutacji na 
Szkolenie 1; 24-25.05. 2021 na Szkolenie 2; 30-31.05.2021 na Szkolenie 3 oraz 07-08.06.2021 na Szkolenie 4. 

4. Decyzja organizatora o zakwalifikowaniu osób jest ostateczna. 
 

Osoby udzielające informacji o Szkoleniu: 
 

dr Joanna Szydło; e-mail: j.szydlo@pb.edu.pl 



 

dr Marta Jarocka; e-mail: m.jarocka@pb.edu.pl 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
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 (zwanego dalej RODO). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 
Białystok (dalej Uczelnia), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.   

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w 
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za 
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na szkolenie przeprowadzane w ramach 
projektu Acceleration of Business Support Ecosystem -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych 
celów lub przez okres przewidziany przepisami prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 
przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

6. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 
zakresie przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w szkoleniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 
ZEZWOLENIE 

NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1231), zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, itd. przez Politechnikę 
Białostocką z siedzibą przy ul. Wiejskiej 45a, 15-351 Białystok na potrzeby projektu Acceleration of Business Support 
Ecosystem. 
 
1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
2. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagrania filmowej z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia/wydarzeń oraz w celach (np. 
informacyjnych i promocyjnych) Politechniki Białostockie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na 
stronach Politechniki Białostockiej: pb.edu.pl i jej subdomenach, profilach społecznościowych na których 
Administrator posiada konta a także innych stronach internetowych administrowanych przez Politechnikę 
Białostocką, na stronie internetowej (np. partnera wydarzenia) oraz zamieszczanie w materiałach informacyjnych 
i promocyjnych oraz innych materiałach Joint Technical Secretariat. 

4. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie 
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

 
 
 

 
…………………………………………………………………… 

http://www.bip.pb.edu.pl/
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(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-
351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celach informacyjno-promocyjnych projektu Acceleration of 
Business Support Ecosystem  na podstawie– art. 6 ust. 1 lit. e RODO1. 

4. Wizerunek w ramach wskazanego celu możemy udostępniać następującym podmiotom: media współpracujące  
z Uczelnią, podmioty drukujące materiały informacyjne, patroni przedsięwzięcia, użytkownicy stron 
internetowych administratora oraz portali społecznościowych, na których administrator posiada konta. 

5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

prawo do:  
1) sprostowania danych, 
2) usunięcia danych, 
3) ograniczenia przetwarzania danych, 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

7. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy 

w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

 

 

   …………………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

1 Rozporządzenie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
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