
1.

2.

3.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Bezpieczeństwo w IT,

Prawo w IT,

Marketing i PR,

Narzędzia do pracy zdalnej,

Cyfryzacja procesów w przedsiębiorstwach.

4.

5.

6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

nie udało mi się skonsultować problemów mojej firmy

1 2 3 4 5

udało mi się skonsultować tematy bezpośrednio związane z moją firmą

7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

konsultacje w ogóle nie pomogą mi w rozwoju firmy

1 2 3 4 5

konsultacje bardzo mi pomogą w rozwoju mojej organizacji

Ankieta oceniająca konsultacje w projekcie
"Zapytaj Ekspe�a - usługi doradcze Klastra IT"
Uprzejmie Państwa prosimy o dokonanie oceny konsultacji, które Państwo odbyli z Ekspertami w 
projekcie "Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT".

Wyniki ankiety nie będą udostępniane w formie odpowiedzi indywidualnych, jedynie zbiorczo - co jest 
związane z wykazaniem realizacji wskaźników określonych w projekcie.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 3 minuty.
Z góry dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas.
*Wymagane

Imię i nazwisko: *

Nazwa firmy: *

Obszar/obszary, w których były przeprowadzone konsultacje: *

Łączna liczba godzin uzyskanych konsultacji w projekcie: *

Kto udzielał konsultacji (imię i nazwisko Eksperta/Ekspertów): *

Jak Pani/Pan ocenia możliwość skonsultowania swoich firmowych problemów w trakcie
indywidualnych konsultacji z Ekspertem? *

Jak Pani/Pan ocenia przydatność konsultacji w aspekcie rozwoju Państwa organizacji? *



8.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

nie, Ekspert w ogóle nie odniósł się do moich pytań

1 2 3 4 5

tak, Ekspert w pełni odpowiedział na moje pytania

9.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Ekspert nie przekazał wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały

1 2 3 4 5

informacje przekazane zostały w sposób rzeczowy i konkretny

10.

11.

12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

wyrażam zgodę

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Czy Ekspertka/ Ekspert odpowiedział na Pani/ Pana pytania podczas konsultacji? *

Jak Pani/Pan ocenia sposób przekazanej przez Eksperta wiedzy? *

Jakie uwagi względem projektu (współpracy z ekspertem, tematu konsultacji, formy
online, kontaktu z biurem Klastra IT, itp.) chcą nam Państwo przekazać? (odpowiedź nie
jest wymagana)

Jakie potrzeby w zakresie IT ma Pańska firma? (odpowiedź nie jest wymagana)

Wypełniając formularz świadomie zgadzam się na przetwarzanie Moich danych przez
Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie dla celów
związanych z realizacją Projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) *

 Formularze

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

