Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Program Grantowy - Nabór II - Nr konkursu: 1/2020

Tytuł projektu: ..... (pole wypełniane automatycznie)
Numer w systemie on-line: ..... (pole wypełniane automatycznie)
Nazwa Uczelni (Partnera Projektu): ..... (pole wypełniane automatycznie)
Suma kontrolna: ..... (pole wypełniane automatycznie)
Data złożenia wniosku do Organizatora konkursu w systemie on-line: ..... (pole wypełniane automatycznie)

ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU NAUKOWEGO
W odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum
Innowacji Sp. z o.o. (dalej PCI), mieszczące się przy ul. T. Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, w celu:
złożenia wniosku o objęcie projektu finansowaniem, przeprowadzenia przez Organizatora konkursu procesu oceny
i wyboru projektów do dofinansowania (zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu).
Przed wyrażeniem zgody zostałam/zostałem poinformowany, że:
- mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, oraz że
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,
s. 1) zwanym dalej jako RODO, Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) na etapie wnioskowania o objęcie projektu
finansowaniem jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Teofila
Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154,
REGON: 368953574. Może się Pani/Pan kontaktować z ADO poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy:
biuro@pcinn.org lub poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu: +48 507 333 333.
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), z którym może Pani/Pan się skontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania przez ADO Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem tych danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: iod@pcinn.org.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) złożenia wniosku o objęcie projektu finansowaniem, przeprowadzenia przez Organizatora konkursu procesu oceny
i wyboru projektów do dofinansowania (zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu) - podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – (zgoda - wzór zgody jest załącznikiem
nr 2 do Regulaminu),
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – (prawnie uzasadniony interes ADO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postanowień wynikających
z Regulaminu, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, lub
do wycofania zgody. Po tym okresie będą przechowywane dla celów, przez czas i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przechowywania
dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy ADO, Partnerzy projektu, Eksperci
zewnętrzni, a także inne osoby i podmioty w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
realizacji procedury wyłaniania projektów i warunków ogłoszonego konkursu. Odbiorcą danych może być także
podmiot działający na zlecenie Organizatora konkursu (administratora danych), np. podmiot świadczący usługi IT
w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
6. ADO zebranych danych osobowych nie przekazuje do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które można realizować względem ADO:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) (art. 7 RODO),
b) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
g) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO).
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez
ADO Pani/Pana danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych należy skontaktować się
z ADO lub IOD.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie przez ADO jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane
profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia
do procedury konkursowej i przesłania Wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w ogłoszonym przez Organizatora Konkursie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zapoznałem się z treścią
składanego Wniosku na finansowanie Projektu i klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych.
_____________ dnia ________________
Podpisy członków Zespołu naukowego:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Podpis Lidera Zespołu naukowego: ___________________________

