OŚWIADCZENIA OPIEKUNA NAUKOWEGO
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem projektu badawczego i będę sprawować nadzór
merytoryczny nad jego realizacją.
2. Jestem świadomy, że:
a) NCN z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem
danych osobowych podanych we wniosku;
b) kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w NCN możliwy jest za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub
bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych;
c) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez NCN, w celu wypełnienia obowiązków
prawnych na nim ciążących, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. Urz. UE L 2016,
Nr 119, s.1) w zw. z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947);
d) dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego,
a w przypadku przyznania środków na jego realizację w celu: nadzoru, obsługi finansowoksięgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu oraz oceny jego realizacji
i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, a także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań NCN, sprawozdawczości, upowszechniania
w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez NCN konkursach i ich rezultatach oraz
w celach archiwalnych;
e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. d)
oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCN i Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt;
f)

podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można zrealizować
celów wskazanych z lit. d);

g) odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
h) 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 również zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych danych;
i)

osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

j)

osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.
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Podpis opiekuna naukowego

