REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO
ASY INTERNETU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie edukacyjnym
Asy Internetu (dalej „Program”
), który jest realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do
30.12.2020 r.
Celem Programu jest uczenie młodych ludzi (uczniów szkół podstawowych) bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z internetu w oparciu o podstawowe wartości takie jak:
rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga.
Program jest realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich
19 (dalej „FSZK”) wspólnie z Google (dalej łącznie: Organizatorzy”).
Uczestnikiem Programu jest nauczyciel lub bibliotekarz lub inny pracownik szkoły (dal
ej
„Uczestnik”) reprezentujący szkołę lub inną placówkę oświatową.
Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłatna rzecz Organizatorów.
§2
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1.
3.
4.

5.

Żeby wziąć udział w Programie należy się zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
który jest dostępny pod adresem: https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/wez-udzial/.
FSZK potwierdzi mejlowo przyjęcie Uczestnika bądź poinformuje o niezakwalifikowaniu do
Programu.
Po potwierdzeniu uczestnictwa w Programie Uczestnik jest zobowiązany do przesłania w ciągu
7 dni roboczych podstemplowanego oraz podpisanego przez dyrektora szkoły skanu
Oświadczenia
przystąpienia
do
Programu
(dalej
“Oświadczenie”)
na
adres:
asyinternetu@szkolazklasa.org.pl
. Oświadczenie stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.
Zapoznanie się z Regulaminem i złożenie Oświadczenia jest równoznaczne z zawarciem z FSZK
umowy udziału w Programie.
§3
ZASADY PROGRAMU

1.

W ramach Programu Uczestnik zobowiązuje się:
a. wziąć udział w dwóch jednodniowych bezpłatnych warsztatach dotyczących założeń i
wartości Programu, bezpieczeństwa cyfrowego, scenariuszy lekcji Asy Internetu oraz pracy
z dziećmi i młodzieżą metodą projektową (Design Thinking),
b. zrealizować co najmniej jedną lekcję w oparciu o scenariusze lekcji Asy Internetu, które są
dostępne
na
stronie
Programu:
https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/materialy/asy-internetu-scenariusze-lekcji/
i przesłać krótką ewaluację za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj:
http://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/ankieta-lekcje/
c. zrealizować razem z uczniami akcję/działania(dalej „Akcja”), które:

będą związane z bezpieczeństwem cyfrowym i wybranymi wartościami Programu:
Rozsądkiem, Uważnością, Siłą, Życzliwością, Odwagą,
● powstaną zgodnie z metodyką Design Thinking i będą angażowały uczniów na każdym
etapie realizacji działań – od pomysłu do ewaluacji,
● będą skierowane do społeczności lokalnej (np. klasy, kilku klas, całej społeczności
szkoły, mieszkańców danej miejscowości).
d. przygotować wraz z uczniami relację z Akcji i przesłać opis za pośrednictwem formularza
na stronie Programu: http://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/relacje-z-akcji/
2. Wszystkie zgłoszone Akcje wezmą udział w konkursie na mikro-granty. Najciekawsze z nich
otrzymają dofinansowanie na kontynuację, powtórzenie bądź poszerzenie Akcji. Szczegóły i
regulamin konkursu zostaną ogłoszone na początku 2020 r. FSZK zawiadomi o tym mejlowo
wszystkich Uczestników.
3. W ramach programu FSZK zobowiązuje się do:
a. zapewnienia każdemu zakwalifikowanemu Uczestnikowi miejsca na dwóch warsztatach w
roku szkolnym 2019/2020,
b. zapewnienia niezbędnych materiałów edukacyjnych,
c. przygotowania webinariów oraz kursu online, których zadaniem jest wspieranie procesu
edukacyjnego w ramach Programu,
d. zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na mikrogranty dla Uczestników Programu
e. archiwizowania zebranych materiałów z ewaluacji lekcji oraz Akcji,
f. promowania Programu i przygotowanych w jego ramach Akcji w mediach,
g. wydawania dyplomów dla szkół oraz zaświadczeń dla Uczestników,
4. Zebrane materiały mogą być wykorzystywane w publikacjach naukowych i edukacyjnych oraz w
newsletterach i na stronach internetowych Organizatorów.
5. W przypadku realizowania Programu niezgodnie z Regulaminem, FSZK zastrzega sobie prawo do
odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem.
●

§4
RAMOWY HARMONOGRAM PROGRAMU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są od 1 marca 2019 r. w sposób ciągły aż do wyczerpania
miejsc na warsztatach.
Warsztaty: wrzesień 2019 – czerwiec 2020 r.
Realizacja i sprawozdawczość Akcji: październik 2019 – luty 2020 r.
Konkurs na mikro-granty: styczeń – marzec 2020 r.
Kontynuacja/powtórzenie Akcji nagrodzonych w konkursie na mikro-granty wraz ze
sprawozdawczością: kwiecień – sierpień 2020 r.
Konferencja podsumowująca – wrzesień/październik 2020 r.
Webinaria i wsparcie online: maj 2019 – grudzień 2020 r.
Kurs online: październik – grudzień 2020 r.
§5
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1.

W każdym przypadku rezygnacji z udziału w Programie przed ukończeniem działań, Uczestnik
zostanie poproszony o wskazanie na piśmie powodów rezygnacji, które uniemożliwiają jej/mu
dalszy udział w Programie.

§6
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi i/lub udostępniane przez Organizatorów, w
ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w
ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z
opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności
intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorom.

2. Wszelkie materiały powstałe lub udostępnione w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione
przez FSZK można wykorzystywać zgodnie z odpowiednią licencją (np. Creative Commons
Uznanie autorstwa) jaką dany Materiał jest oznaczony. W przypadku, gdy materiały nie są
oznakowane licencją, można korzystać z nich w ramach dozwolonego użytku, a w szczególności
w celach niekomercyjnego użycia w szkole.

3. Uczestnicy w zakresie przysługujących im praw do utworów wyrażają zgodę na korzystanie z
Materiałów powstałych w ramach Programu zgodnie z postanowieniami wolnej licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach, dostępnej pod adresem pod:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl (na mocy której zachowują prawa
majątkowe, a udzielają zgody na swobodne wykorzystanie Materiałów oraz ich opracowaniem,
po warunkiem zachowania informacji o autorach oraz zachowania tej samej licencji dla
opracowań utworu).

§7
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja
Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email
fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00 73.

2.

FSZK przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba, nauczany przedmiot.

3.

Podanie danych osobowych przez Uczestników, Dyrektorów szkół lub innych placówek
edukacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.

4.

Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o działaniach i
produktach edukacyjnych FSZK.

5.

Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych FSZK otrzymywane są na podstawie
wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.

Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów
kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FSZK oraz
sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

7.

Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz
FSZK usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty

nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania
poleceń FSZK w tym zakresie.
8.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu
wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się
ostatnia aktywność w tym Programie, chyba że sponsor Programu wymaga od nas dłuższego
przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres
wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FSZK i
sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków
finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

9.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu
przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu
okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg
rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych
praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Wszystkie informacje o projekcie wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na stronie:
www.asyinternetu.szkolazklasa.org.pl.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty
elektronicznej (asyinternetu@szkolazklasa.pl).
FSZK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1.

Oświadczenie
przystąpienia do Programu Edukacyjnego Asy Internetu
DANE SZKOŁY
Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………..
Miejscowość: ………………………………………………………………………………….......
Adres: ………………………………………………………………………………………………...
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………………..

DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….......
Telefon: ……………………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………………………...

DANE DYREKTORA SZKOŁY
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………….

Potwierdzam udział szkoły w Programie Edukacyjnym Asy Internetu, znam i akceptuję warunki jego
Regulaminu.

