
 
   
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE  „WYSZUKIWARKA WROCŁAWSKICH 

RZEMIEŚLNIKÓW” 

 
Zważywszy, że: 

a. misją Wrocławskiego Parku Technologicznego jest działanie na rzecz innowacji oraz stwarzanie 

stabilnych warunków dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości na terenie Wrocławia;   

b. statutowym celem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej  jest tworzenie warunków aktywizacji 

gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze 

wspieraniem przedsiębiorczości;  

c. statutowym celem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu jest promocja działalności 

gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, kultywowanie tradycji rzemieślniczych oraz 

wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła, 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu podjęła się udziału we wspólnym z Wrocławskim Parkiem 

Technologicznym Spółka Akcyjna i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna projekcie 

pn. „WYSZUKIWARKI WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW” 

 

Przedmiotem regulaminu jest wskazanie zakresu danych, zasad ich udostępnienia i aktualizacji  w ramach 

bezpośredniej komunikacji z rzemieślnikami, którzy przystąpią do projektu i udostępnią informacje o swojej 

działalności w „WYSZUKIWARCE WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW”, uruchomionej na stronie 

na stronie internetowej www.wroclaw.pl przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. 

 
 

1. Zadaniem projektu jest promocja działalności gospodarczej i społeczno – zawodowej rzemiosła, 

kultywowanie tradycji rzemieślniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego zakładów rzemieślniczych, 

poprzez zamieszczenie informacji o ich działalności na stronie „WYSZUKIWARKA 

WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW”. 

2. Bazy danych  rzemieślników zrzeszonych jak i niezrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie 

Rzemieślniczej zainteresowanych udziałem w projekcie zostaną przekazane partnerowi projektu 

w celu ich zamieszczenia według ustalonych zasad na stronie „WYSZUKIWARKA 

WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW”. 
 

3. Do skorzystania z promocji swojej działalności w ramach „WYSZUKIWARKI WROCŁAWSKICH 

RZEMIEŚLNIKÓW”  zapraszamy zarówno zrzeszonych jak i niezrzeszonych rzemieślników, 

których siedziba prowadzonej działalności mieści się na terenie Wrocławia.  

4. Rzemieślników zainteresowanych promocją swojej działalności prosimy o przekazanie zgłoszeń 

pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany do komunikacji w projekcie: 

a.wilk@izba.wroc.pl 
Wzór zgłoszenia udostępniony jest w ramach informacji o projekcie, na stronie internetowej 

Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu http://izba.wroc.pl/dir2019/projekty-realizowane/  

5. Termin przyjmowania zgłoszeń 31.12.2021r. Za datę dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę 

wpłynięcia zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany do 

komunikacji w projekcie. 

6. Kolejność składania zgłoszeń nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie uczestników do udziału w 

projekcie. 

7. Zgłoszenia przyjmowane są w czasie realizacji projektu od 20.01.2021r. – 31.12.2021r. w formie 

elektronicznej przesłane z adresu e-mail wymienionego w zgłoszeniu.  

8. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a komunikacja z potencjalnymi 

Uczestnikami projektu będzie prowadzona drogą elektroniczna. 

9. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie 

i złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego jednocześnie deklarację udziału w projekcie.  

10. Udział w projekcie  „WYSZUKIWARKA WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW” jest 

bezpłatny. 

11. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a. zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

b. złożenia formularza zgłoszeniowego stanowiącego jednocześnie deklarację udziału w 

projekcie, 

c. niezwłocznego informowania o wszelkich  zmianach danych przekazanych w formularzu 
zgłoszenia, 

http://www.wroclaw.pl/
http://izba.wroc.pl/dir2019/projekty-realizowane/


 
   
 

d. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, złożenia stosownego oświadczenia na 

adres poczty elektronicznej podany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu dla 

potrzeb komunikacji w projekcie. 

12. Regulamin udziału w projekcie dostępny jest na stronie internetowej 

http://izba.wroc.pl/dir2019/projekty-realizowane/ oraz w biurze Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we 

Wrocławiu. 

13. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dolnośląską Izbę 

Rzemieślniczą we Wrocławiu. 

14. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w 

trakcie trwania projektu. 

15. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia/opublikowania 

 

 

 

 

Wrocław, 21 stycznia 2021r. 

 

Aktualizacja regulaminu: 21 stycznia 2021r. 

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 

13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020 NIP 8960005822 REGON 000450051, zwany dalej: „DIR” lub 

„Administrator”.  

Dane osobowe będą przetwarzane: 

1. w oparciu o regulamin udziału w projekcie, który uczestnicy projektu akceptują poprzez przesłanie 

formularza zgłoszenia [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO], 

2. w oparciu o prawny interes Administratora i wykorzystanie danych osobowych zawartych w 

formularzach zgłoszeniowych w celach sprawozdawczych i ewaluacyjnych w projekcie [podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO], 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod 

nr telefonu +48 (71) 344-86-91 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: rodo@izba.wroc.pl  

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, otrzymania 

kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w obowiązku 

informacyjnych załączonym do formularza zgłoszeniowego. 

http://izba.wroc.pl/dir2019/projekty-realizowane/
mailto:rodo@izba.wroc.pl

