Ambasadorzy Dialogu
to projekt miejski, realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, ukierunkowany na
podnoszenie kompetencji międzykulturowych nauczycielek/-i, edukatorek/-ów, opiekunek/-ów świetlic,
bibliotek etc. zainteresowanych tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery
dialogu w swoim otoczeniu.
Ambasador/-ka Dialogu pełni rolę reprezentanta/-ki swojej instytucji, ma możliwość wzięcia udziału w
cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
podczas których może wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami z innymi Ambasadorkami/-ami Dialogu.

Korzyści dla nauczycielek/-i
•

•
•
•

dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji,
metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów,
komunikacji, etc.,
kontakt ze specjalistkami/-ami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi
działania edukacyjne,
pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
wsparcie merytoryczne w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.

Korzyści dla szkoły/przedszkola
Dzięki obecności Ambasadora/-ki Dialogu szkoła albo przedszkole zyskuje specjalistkę/-ę, który/-a potrafi
interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia.
Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również
wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Szkoła albo przedszkole zyskuje dostęp do nowych metod pracy z
dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów.
Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania
odpowiadające na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej.
Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Regulamin uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu

1. Uczestnictwo w grupie Ambasadorów Dialogu jest dobrowolne i odbywa się w porozumieniu z dyrektorem w
swojej instytucji, który deleguje pracownika do udziału w projekcie.
2. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby Ambasadorów Dialogu w jednej instytucji.
3. Przystąpić do grupy Ambasadorzy Dialogu można w dowolnym czasie (nabór otwarty).
4. Ambasadorzy Dialogu otrzymują informacje dotyczące oferty drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową.
Ambasador/-ka Dialogu wyraża zgodę pisemną w formie oświadczenia na otrzymywanie takich informacji, które
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Udział w grupie Ambasadorów Dialogu nie nakłada obowiązku uczestnictwa we wszystkich organizowanych w
ramach programu wydarzeniach (warsztatach, szkoleniach, konferencjach etc.). Każde uczestnictwo powinno
odbywać się w porozumieniu z dyrektorem.

6. Z uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu można zrezygnować. Obowiązek poinformowania organizatora
o rezygnacji spoczywa na Ambasadorce/-rze Dialogu, który dodatkowo powinien poinformować o tym dyrektora
swojej instytucji. Dyrektor będzie miał możliwość zorganizowania zastępstwa lub wyznaczenia nowej/-ego
Ambasadorki/-a Dialogu.

Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą
we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się
kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją projektu Ambasadorzy Dialogu, w szczególności na potrzeby informowania o
udziale w kursach, szkoleniach i warsztatach drogą pocztową – na adres podanej instytucji, mailową
oraz telefoniczną,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do realizacji projektu Ambasadorzy Dialogu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej z niniejszym Wydarzeniem,
przez okres 6 lat od zakończenia umowy.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom
działającym na zlecenie lub polecenie Administratora.

W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej,
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
•
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie
jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz
wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych
praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w
punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

