
Seminarium Szkoleniowe: Dlaczego warto z niej korzystać w codziennej pracy 
Zespołów HR? 

 

środa 3 marca, godz. 12:00 - 13:30 
  

ZOOM 

Informacje ogólne 

 Korzystanie z Zoom nie wymaja instalowania aplikacji – możliwy jest udział w 
spotkaniu przez stronę www.   

 Link do spotkania będzie aktywny do czasu jego zakończenia. Mogą się Państwo 
połączyć również w trakcie spotkania.  

 Spotkanie jest nagrywane (wizerunek i głos uczestników). Łącząc się wyrażają Państwo 
zgodę na rejestrację wizerunku i głosu.  

 Aplikacja Zoom umożliwia wyłączenie kamery i wyciszenie mikrofonu w dowolnym 
momencie spotkania.   

Wymagania systemowe dla Zoom:  

 Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 
4G/LTE) 

 Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth 

 Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB 

 Lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo 

 Obsługiwane systemy operacyjne:  

 macOS X z systemem macOS 10.7 lub nowszym 

 Windows 10 

 Uwaga: w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 muszą one działać w systemie 
Windows  

 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany. 

 Windows 8 lub 8.1 

 System Windows 7 

 Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym 

 Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszym 

 Ubuntu 12.04 lub nowszy 

 Mennica 17.1 lub nowsza 

 Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy 

 Oracle Linux 6.4 lub nowszy 

 CentOS 6.4 lub nowszy 

 Fedora 21 lub nowsza 

 OpenSUSE 13.2 lub wyższy 

 ArchLinux (tylko 64-bit) 

Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne:  

 Surface PRO 2 lub nowszy z systemem Windows 8.1 lub nowszym 

 Uwaga: w przypadku tabletów z systemem Windows 10 muszą one działać w systemie 
Windows  

 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany. 

 Urządzenia z systemem iOS i Android 

 Urządzenia Blackberry 



Obsługiwane przeglądarki 

 Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

 Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

 Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

 Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM  

 Zalecane minimum 

 Procesor Jednordzeniowy 1 Ghz lub wyższy Dwurdzeniowy 2 Ghz lub wyższy (i3 / i5 / 
i7 lub odpowiednik AMD) 

 RAM Nie dotyczy 4 Gb 

Uwagi:  

 Laptopy z dwoma i jednym rdzeniem mają zmniejszoną liczbę klatek na sekundę 
podczas udostępniania ekranu (około 5 klatek na sekundę). Aby uzyskać optymalną 
wydajność udostępniania ekranu w laptopach, zalecamy czterordzeniowy procesor lub 
szybszy. 

 Linux wymaga procesora lub karty graficznej, która może obsługiwać OpenGL 2.0 lub 
nowszy. 

 Obsługa wysokiego DPI 

 Wyświetlacze o wysokiej DPI są obsługiwane w wersji Zoom 3.5 lub wyższej 

 Wymagania dotyczące przepustowości 

 Przepustowość wykorzystywana przez Zoom zostanie zoptymalizowana pod kątem 
najlepszych wrażeń w oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się do 
środowisk 3G, WiFi lub przewodowych. 

 Zalecana przepustowość dla spotkań i panelistów webinarów:  

 W przypadku połączeń wideo 1: 1: 

 600 kb/s (w górę / w dół) dla wysokiej jakości wideo 

 1,2 Mb/s (w górę / w dół) dla wideo HD 720p 

 Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 1,8 Mb/s (w górę / w dół) 

 Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 1,8 Mb/s (w górę / w dół)  

W przypadku grupowych połączeń wideo:  

 800kbps / 1.0Mbps (góra/dół) dla wysokiej jakości wideo 

 W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: 1,5 Mb/s / 1,5 Mb/s (góra/dół) 

 Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 Mb/s (w górę / w dół) 

 Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 Mb/s (w górę / w dół) 

 Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75 kb/s 
Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150 kb/s  

 W przypadku audio VoiP: 60-80 kb/s 

 W przypadku telefonu Zoom: 60-100 kb/s 

 Zalecana przepustowość dla uczestników webinaru: 

 W przypadku połączeń wideo 1: 1:  

 600 kb/s (w dół) dla wysokiej jakości wideo i 1,2 Mb/s (w dół) dla wideo HD 

 Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75 kb/s (w dół) 

 Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150 kb/s (w dół) 

 W przypadku audio VoiP: 60-80 kb/s (w dół) 

 



Informacje o projekcie: 

„Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (POWR.02.12 

  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA osób uczestniczących w szkoleniu: Sektorowa Rama Kwalifikacji 
dla handlu. Dlaczego warto z niej korzystać w codziennej pracy Zespołów HR? 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z realizacją Projektu pn. Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu (Projekt nr 
POWER.02.12.00-00-SR15/18) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do praw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedz 

Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”: 

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 



Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), 

d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 

odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi 

i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

2. Zebrane dane osobowe takie jak: nazwa interesariusza, kategoria podmiotu (interesariusza), 

nazwa przedsiębiorstwa, forma prawna przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe (imię i 

nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres służbowy), będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji Projektu pn Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu (Projekt nr 

POWER.02.12.00-00-SR15/18), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach PO WER. 

3. Dane osobowe zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych (stron www, Internet). 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa), beneficjentowi 

realizującemu projekt - Krajowej Izbie Gospodarczej Centrum Promocji sp. z o.o. (ul. 

Trębacka 4, 00-074 Warszawa) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu – Stowarzyszeniu Forum Dialogu Gospodarczego (Hoża 66/68, 00-682 

Warszawa), Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” (ul. 

Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa) i Krajowej Izbie Gospodarczej (ul. Trębacka 4, 00-074 

Warszawa). 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w 

ramach PO WER. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

7. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na 

adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

mailto:iod@miir.gov.pl

