Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
informujemy osoby realizujące projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS,
że:
1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312
Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez
Panią/Pana Jednostce i pozyskiwanych przez Centrum.
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod
numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych
osobowych.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum
stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz.
947).
4. Pani/Pana dane osobowe dotyczące roli, rodzaju, zakresu prac oraz wynagrodzenia
w projekcie będą przetwarzane w celu nadzoru, obsługi finansowo-księgowej, kontroli
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu, oceny jego realizacji i rozliczenia
umowy o finansowanie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum, sprawozdawczości,
upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum
konkursach, realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego oraz w celach archiwalnych.
5. Od momentu pozyskania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi
roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz
okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie zadań i usług (w tym w szczególności
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) na podstawie umów o powierzenie danych
osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności
przetwarzanych danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich
danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

