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1. Adres e-mail *

2.

3.

4.

5.

6.

Asy Internetu - akcja społeczna z
uczniami
W Konkursie minigrantowym Asów Internetu może wziąć udział jedynie osoba zapisana do 
Programu! Wpisz poniżej e-mail, którego użyłeś/użyłaś podczas zapisu do Programu i 
wypełnij formularz zgłoszeniowy. Jeśli jeszcze nie jesteś w Programie, zapisz się tu: 
https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/wez-udzial/. Nie zapomnij o kalkulacji kosztów!
Wykaz pytań z formularza zgłoszeniowego:  
*Wymagane

Powtórz adres e-mail. *

Podaj swoje imię (jak w zgłoszeniu do Programu). *

Podaj swoje nazwisko (jak w zgłoszeniu do Programu). *

Jaki jest tytuł Waszej akcji? *

Nazwa Twojej instytucji (szkoła/placówka edukacyjna/biblioteka). *

https://www.google.com/url?q=https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/wez-udzial/&sa=D&ust=1600173241487000&usg=AFQjCNFWWScGOrU1VKG5d2GYagOlG2HHQw
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7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

8.

9.

10.

Województwo, w którym mieści się instytucja. *

Adres instytucji (ulica, numer). *

Kod pocztowy instytucji. *

Miejscowość, w której mieści się instytucja. *
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11.

Akcja
krok po
kroku

Tu opiszcie elementy Waszej akcji, odpowiadając na poniższe pytania. Odpowiedzi nie 
muszą być długie, zależy nam, żeby były konkretne i wyczerpujące.

12.

13.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Uczniowie tej samej szkoły (akcja ogólnoszkolna)

Uczniowie tej samej klasy (akcja dla jednej klasy)

Uczniowie z innej klasy w szkole

Uczniowie z innej szkoły

Nauczyciele

Rodzice

Społeczność lokalna

14.

Strona www lub Facebook instytucji.

Ile osób będzie przygotowywało akcję? Opowiedzcie nam krótko o swoim
zespole nauczycielsko-uczniowskim. *

Do kogo skierujecie akcję? Kto będzie jej odbiorcą? *

Ile osób weźmie udział w Waszej akcji (oszacujcie)? *
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15.

16.

17.

18.

Na jakie potrzeby odpowiada Wasza akcja (Wasza diagnoza sytuacji i potrzeb)? *

Dlaczego zdecydowaliście się na TAKI pomysł? Co chcecie osiągnąć, dzięki
realizacji akcji? *

Edukacja Zespołu – czy planujecie jakieś działania, żeby rozwinąć umiejętności
Waszego Zespołu lub poszerzyć Waszą wiedzę (pamiętajcie, że na to może
zostać przeznaczone do 50% wnioskowanych i przyznanych środków). *

Co zrobicie krok po kroku? Opiszcie działania i to, jak podzielicie się
odpowiedzialnością (kto co zrobi). *
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19.

20.

21.

Akcja -
kalkulacja
kosztów

Prosimy o rozpisanie planowanych wydatków (kwota i opis przeznaczenia 
środków). Minigranty przyznajemy w wysokości od 500 do 1500 zł netto. 

22.

Akceptacja Regulaminu i
wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych
osobowych

Akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych i zgoda 
na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do 
uczestnictwa w konkursie minigrantowym programu Asy Internetu.

Gdzie i kiedy zrealizujecie swoje działania? *

Czy spodziewacie się jakichś trudności? Z czego one mogą wynikać? Jak
chcecie sobie z nimi poradzić? *

Czy i jak planujecie promować swoje działania? *

O jaką kwotę się ubiegacie (500-1500 zł netto)? Jak wydacie środki z
minigrantu: NA CO i ILE pieniędzy przeznaczycie? Najlepiej rozpiszcie to w
punktach. *
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23.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu minigrantowego
programu Asy Internetu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Link do Regulaminu:
https://tiny.pl/7j6lh

Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00 73. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie minigrantowym Asów Internetu. Twoje dane osobowe mogą być 
udostępniane sponsorom programu, w którym uczestniczysz, do celów kontroli finansowej i merytorycznej, na 
podstawie uzasadnionych prawnie interesów FSZK oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu 
wydatkowania środków finansowych i realizacji programu. 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. Twoje dane osobowe są przechowywane do chwili 
upływu okresu przechowywania dokumentacji programu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu 
okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym 
obowiązuje najdłuższy okres. Masz 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. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

24.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora programu - Fundacji Szkoła z
Klasą (FSZK) na podany adres e-mail informacji dotyczących działań i produktów
edukacyjnych FSZK.

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od organizatora programu - Fundacji Szkoła z
Klasą (FSZK) na podany adres e-mail informacji dotyczących działań i produktów
edukacyjnych FSZK.

Akceptacja Regulaminu *

Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących działań i produktów
edukacyjnych FSZK *

https://www.google.com/url?q=https://tiny.pl/7j6lh&sa=D&ust=1600173241497000&usg=AFQjCNFINqRcev7MypKV9w6kCAkKVHtgpg
mailto:fundacja@szkolazklasa.org.pl
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Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji o działaniach i
produktach edukacyjnych FSZK
Twój adres e-mail przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od FSZK informacji 
dotyczących działań i produktów edukacyjnych FSZK. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, 
wysyłając wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania drogą elektroniczną 
informacji o działaniach i produktach edukacyjnych FSZK. Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania 
podmiotom, które świadczą na rzecz FSZK usługi związane 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. Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości 
dotyczących działań i produktów edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej 
niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została do Ciebie wysłana ostatnia wiadomość dotycząca działań 
i produktów edukacyjnych FSZK. Masz 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. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.
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