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Program Buddy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, projekt pt. „Podniesienie jakości obsługi studentów zagranicznych potencjałem rozwoju DSW” 

Załącznik nr 1  

 

Regulamin rekrutacji do Programu Buddy  

realizowanego w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości obsługi studentów zagranicznych 

potencjałem rozwoju DSW” 

 

 

Zasady rekrutacji do Programu Buddy w roku akademickim 2022/2023, zwany dalej „Programem”. 

1. Rekrutacja ma na celu wybranie studentów, którzy będą pełnić rolę Opiekuna – Buddy, nad 

zagranicznymi studentami przebywającymi w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, 

w okresie od momentu wyboru do 30.04.2023 r. 

 

1.1. Podstawowym zadaniem Opiekuna – Buddy jest pomoc zagranicznemu studentowi 

w zaklimatyzowaniu się w nowym mieście po jego przybyciu do naszego kraju, m.in.: 

- pomoc przy załatwieniu formalności na wydziale macierzystym (np. kontakt z dziekanatem), 
- zapoznanie z uczelnią (np. biblioteka), 
- zapoznanie z miastem, pokazanie ciekawych miejsc, 
- wprowadzenie w życie studenckie, korzystając z własnego doświadczenia bycia studentem, 
- pomoc w rozwiązaniu codziennym problemów (co warto zobaczyć, komunikacja miejska, etc.) 

 

1.2. W wykonaniu swoich zadań Opiekun – Buddy powinien kierować się zasadami szacunku 

(partnerstwa) oraz poufności. Za wykonanie swoich zadań Opiekun – Buddy nie otrzymuje 

wynagrodzenia.  

 

2. Opiekunowie - Buddy biorą udział w Programie na zasadach dobrowolności. 

2.1. Do udziału w Programie w charakterze Opiekuna – Buddy uprawnieni są Studenci 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 

 

3.  Rekrutacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielanych w formularzu zgłoszeniowym.  

 

4. Jeden Opiekun – Buddy może zgłosić gotowość do opieki nad więcej niż jedną osobą, ale nie 

więcej niż trzema osobami. 

 

5. Kryterium wyboru Opiekuna – Buddy stanowić będzie komunikatywna znajomość języka obcego 

(do wyboru), w którym będzie porozumiewał się ze studentem zagranicznym. 

 

6. Formularze ocenia zespół do realizacji Programu, w skład którego wchodzi pracownik Biura 

Projektów oraz Biura Rekrutacji i Sprzedaży. 
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6.1. Zespół może wezwać kandydata do uzupełnienia braków w formularzu zgłoszeniowym, 

w terminie 3 dni. 

6.2. Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie lub których braki nie zostały uzupełnione, 

nie będą rozpatrywane. 

 

7. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, aby w przypadku rezygnacji Opiekuna – Buddy 

wszystkie miejsca zostały wykorzystane. 

 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formularze zgłoszeniowe, które nie zostaną 

dostarczone z przyczyn technicznych. 

 

9. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane 

o wynikach rekrutacji w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres mailowy. 

 

10. Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych kandydaci mają obowiązek zapoznać się 

z treścią niniejszych zasad. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Programu jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

11. Po zakwalifikowaniu się do Programu, Opiekunowi- Buddy i podopiecznemu przedstawiona 

zostanie propozycja spędzenia wolnego czasu (załącznik nr 1a) w celu przybliżenia oferty 

kulturalnej Wrocławia, poznania miejsc o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Dolnego 

Śląska. Oferowana propozycja zawiera m.in. bilet wstępu do Centrum Nauki Hydropolis, bilet do 

Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, bilet wstępu na wystawę KOSMOPARK, voucher 

do wykorzystania w restauracji SETKA promującej polskie menu.  Pakiet wejściówek dla jednej 

osoby, opiewa na łączną kwotę 200 zł.  
 

12. W przypadku rezygnacji z Programu, Opiekun- Buddy ma obowiązek niezwłocznie w formie 

pisemnej poinformować Biuro Projektów o swojej decyzji. W przypadku niewykorzystania 

wejściówek obejmujących dany scenariusz, Opiekun - Buddy jest zobowiązany dokonać 

ich zwrotu.  

 

13. Po zakończeniu Programu, Opiekun – Buddy oraz podopieczny składają krótką ankietę 

oceniającą uczestnictwo w Programie. 

 

14. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Szkoła Wyższa przy 

ul. Strzegomskiej 55, 53-611 we Wrocławiu. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania 

danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych: iod@dsw.edu.pl.  

 

15. Dane będą przetwarzane na podstawie zaakceptowanego regulaminu i zapisów do Programu 

Buddy. W przypadku danych marketingowych będą one przetwarzana na podstawie 

dobrowolnie udzielonej zgody. Dane te będą przechowywane przez czas trwania Programu 

mailto:iod@dsw.edu.pl
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a także po jego zakończeniu przez okres 5 lat. Dane marketingowe będą przetwarzane przez 

okres 5 lat liczonych od pierwszego stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. 

 

16. Podane dane w zakresie imienia, nazwiska i danych kontaktowych będą przekazane studentom 

zagranicznym, których będzie Pani/Pan Opiekunem - Buddy. Dane mogą być również 

przekazane organom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa oraz jednostkom 

koordynującym Program.  

 

17. Ma Pani/Pan prawo: 

✓ dostępu do treści swoich danych,  
✓ do sprostowania swoich danych,  
✓ do usunięcia swoich danych, jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 
przetwarzane, wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu 
dostosowania naszych usług do Pani/Pana preferencji, gdy Pani/Pana dane osobowe 
są przetwarzane niezgodnie z prawem,  

✓ do ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
✓ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
✓ do przenoszenia danych,  
✓ do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem,  
✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.  
 

18. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania spowoduje brak możliwości 
przystąpienia do Programu Buddy. 
 
 
 
 

Link do formularza zgłoszeniowego: 

https://www.dsw.edu.pl/formularz/formularz-udzialu-w-programie-bu 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dsw.edu.pl/formularz/formularz-udzialu-w-programie-bu
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Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Programu Buddy 

 

Propozycja spędzenia wolnego czasu w Programie Buddy realizowanego w ramach projektu 

pt. „Podniesienie jakości obsługi studentów zagranicznych potencjałem rozwoju DSW” 

 

✓ Zoo i Afrykanarium - https://zoo.wroclaw.pl/ 

✓ Hydropolis - https://hydropolis.pl/ 

✓ Restauracja/Bar Setka Polska -  http://setkapolska.pl/menu/wroclaw/  

✓ Kosmopark - https://kosmopark.pl/ 

 

 

 

 

 

https://zoo.wroclaw.pl/
https://hydropolis.pl/
http://setkapolska.pl/menu/wroclaw/
https://kosmopark.pl/

