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Opieka pielęgniarska i/lub lekarska:

podczas wyjazdu dla uczestników projektu oraz opiekunów zostanie zapewniona 24h opieka pielęgniarska i/lub lekarska,

Koordynator wyjazdu ze strony Wykonawcy:

Wykonawca zapewnia Koordynatora wyjazdu podczas całego pobytu, który na bieżąco będzie przeciwdziałaĆ wYstęPującYm

problemom uczestników projektu. przedstawi harmonogram pobytu oraz przedstawi planowane działania Podczas całego

wyjazdu. Bierze udział w wycieczkach pieszych i wyjazdowych organizowanych dla całej grupy,

Animacje dla dzieci w trakcie warsztatów dla uczestników projektu:

Wykonawca zapewnia Animatora zajęć dla dzieci do lat 13 podczas warsztatów dla uczestników Projektu od godzinY 9.00

do godziny 13.00 od poniedziałku do piątku, nie licząc dnia w którym będzie całodniowa wycieczka wYjazdowa.

Opłata klimatyczna:

Wykonawca ponosi koszty opłaty klimatycznej, które są pobierane przez hotele na podstawie obowiązującYch w tYm zakresie

przepisów.

Certyfikat:

Wykonawca wystawi każdemu Uczestnikowi projektu certyfikat/zaświadczenie potwierdzający udziałw zajęciach, na którYm

wskazana będzie data zajęć, miejscowość, jednostka szkoląca, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia z jego PodPisem, liczbę

godzin zajęć oraz tematy warsztatów.

Materialy Warsztatowe:

Każdy z Uczestników projektu otrzyma podczas zajęć co najmniej notes i długopis oraz teczkę z gumką.

Dokumentacja z realizacji zajęć:

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia raportu z przeprowadzonych zajęć uwzględniającego osiągnięcie załoŻonego

celu warsztatów oraz wnioski prowadzących warsztaty, a także wykonanie idostarczenie dokumentacji fotograficznej na

nośniku CD/DVD. Ponadto Wykonawca prowadzi listy obecnoŚci z zajęĆ na wzorach Zamawiającego.

13. Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych.

Zgodnie z art, !3 ust. 1 i Z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE\ 20!61679 z dnia 27 kwietnia 2076 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego PrzePłYwu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95la6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danYch) (Dz. Urz- UE L 119

z04.05.20t6, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Minister lnwestYcji i

Rozwoju RP.

z) inspektorem ochrony danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - CORE

Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail: inspektorodo@powiat.swiebodzin.Pl

3) ww, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art,6 ust. 1lit. c RODO w celu związanYm

z postępowaniem na usługi społeczne ,,Osobisty Program Sukcesu" nr 07 lUS/ŻOt8
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art.8 ustawy z dnia 29 stycznia żOO4r, - Prawo zamówień publicznYch (Dz. U, z 2077 r.

poz. 1579 ze zm.\, dalej ,,ustawa Pzp";

5) ww, dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia projektu, tj. od dnia 37,tŻ.2Qt8r,

6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpoŚrednio od osób fizYcznYch

w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym okreŚlonYm w PrzePisach

u5tawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sPołeczne;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7\ w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowanY, stosowanie

do art,22 RODO;
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