Załącznik nr 13 do Regulaminu
Klauzula Informacyjna
w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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 ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR)
z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
2) z
inspektorem
ochrony
danych
można
się
skontaktować
poprzez
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
3) dane osobowe są przetwarzane w celu oceny i wyboru wniosku dotyczącego wykonania
projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz nadzoru nad wykonaniem projektu,
jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego;
4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać
w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi
warunek umożliwiający ocenę i wybór wniosku dotyczącego wykonania projektu, zawarcie
umowy o wykonanie projektu i jego finansowanie oraz nadzór nad wykonaniem projektu, jego
odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe;
6) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej, jak również
w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz przechowywane będą
w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt;
7) odbiorcą danych osobowych będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także
podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań. Dane te mogą być także
przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
8) mogę żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także mam prawo do przenoszenia danych – w sprawie realizacji
praw mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym
udostępnionym w pkt. 2 powyżej;
9) posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w wypadku uznania, że administrator (NCBR) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Oświadczam, że osoby wskazane w przedmiotowym, składanym Wniosku o dofinansowanie projektu
zostały poinformowane o regulacjach wynikających z RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) oraz powiązanymi z nimi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Oświadczam, że posiadam zgodę osób wskazanych we Wniosku o dofinansowanie uzyskaną zgodnie
z RODO na przetwarzanie ich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą
w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a w celach oceny i wyboru wniosku dotyczącego
wykonania projektu złożonego w IV konkursie TANGO, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz
nadzoru nad wykonaniem projektu, jego odbiorem, oceną i rozliczeniem finansowym.
Oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu NCBR do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą,
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO oraz, że spełniłem(-łam) wobec
wszystkich osób wskazanych we Wniosku o dofinansowanie obowiązek informacyjny, o którym mowa
powyżej.

