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Załącznik nr 3  Zarządzenie nr 59/2020 
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
wprowadzenia nowego wzoru Umowy 
ramowej o współpracę oraz 
Regulaminu współpracy z Ekspertami 
Narodowego Centrum Nauki
z dnia 09-07-2020

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy 
osoby będące ekspertami, że:
1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 

Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
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 danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 
lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 i 22 Ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1384).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania:
a. ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowywania na tej podstawie list 

rankingowych,
b. ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków,
c. innych ocen związanych z realizacją zadań Centrum oraz
d. wypłaty wynagrodzenia za: wykonane oceny, uczestnictwo w posiedzeniach 

Zespołów Ekspertów oraz zwrotu kosztów podróży zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi w Centrum do czasu rozliczenia finansowego tych czynności.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ewaluacji 
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 ewentualnych roszczeń, 
okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres 
przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy do realizacji 
celów wskazanych w pkt 4.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz w zakresie stopnia/tytułu naukowego, imienia, nazwiska oraz 
danych podmiotu zatrudniającego osoby korzystające z dostępnej na stronie internetowej 
Centrum listy ekspertów.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie 
danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności 
przetwarzanych danych. W przypadku konkursów organizowanych we współpracy 
międzynarodowej współadministratorem jest/są instytucja/instytucje współorganizujące 
dany konkurs.
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9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich 
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w  przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych.
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