KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY WIRTUALNYM INSTYTUTEM BADAWCZYM
DLA CELÓW SPOTKAŃ PROMOCYJNYCH, WEBINARIÓW, ETC. PRZED ZAMKNIĘCIEM
APLIKOWANIA DO KONKURSU OFERT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)(„RODO”), Administrator informuje, że:
1.

Niniejsza klauzula dot. przetwarzania danych wskazanych w niej osób przez Administratora
działającego jako Podmiot Zarządzający Wirtualnym Instytutem Badawczym („WIB”), w
rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki
z dnia 04.04.2019 r. („Ustawa”).

2.

Administratorem danych osobowych jest Podmiot Zarządzający WIB (dane kontaktowe):
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:893140523;
wib@port.lukasiewicz.gov.pl

3.

Administrator powołał Inspektora
iod@port.lukasiewicz.gov.pl

4.

Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku:

Ochrony

Danych

Kogo dotyczy
przetwarzanie

Sposób
pozyskania
danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania
danych
osobowych

Przetwarzane
dane
osobowe

Osoby biorące
udział w online
spotkaniach
promocyjnych,
informacyjnych,
webinariach,
sesjach Q&A
etc.

Bezpośrednio
od Państwa.

Art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (dane
niezbędne do
zadośćuczynienia
Państwa
zapytaniom,
żądaniom etc., w
tym woli
powzięcia
informacji od WIB.

Imię,
nazwisko,
adres email
(dla celów
udziału w
spotkaniu)

W zakresie danych
dobrowolnych: art.
6 ust. 1 lib. a)
RODO
(dobrowolna
zgoda)
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W przypadku
wyrażenia
dobrowolnej
zgody: imię,
nazwisko,
adres email,
afiliacja,
numer
telefonu

(IOD).

Kontakt

z

IOD:

Cel
przetwarzania
danych
osobowych

Okres
przetwarzania
danych
osobowych

Cel
przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit
b) RODO:
Udzielanie
Państwu na
Państwa
żądanie
informacji,
odpowiedzi etc.
związanych z
WIB, tak byście
mogli Państwo
ewentualnie
ubiegać się o
finansowanie w
jego ramach.

Dla
przetwarzania
na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit
b) RODO: na
czas
spotkania.
Dla danych
objętych
dobrowolną
zgodą: do
czasu
zamknięcia
terminu na
aplikowanie w
konkursie ofert
WIB

Cel
przetwarzania
danych
podanych
dobrowolnie za
zgodą:
identyfikacja
potencjalnych
beneficjentów
programu WIB i
i kontakt z nimi
dla celów
promocji
programu

5.

Posiłkową podstawę przetwarzania stanowi również art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 7,
8, 9 i 11 Ustawy, ze względu na realizowanie przez Administratora przydanych mu zadań w
interesie publicznym, w zakresie w jakim je wykonuje.

6.

Jeśli Państwa dane są przetwarzane w związku lub dla celów zawartej umowy o
finansowanie Zespołu Badawczego w ramach WIB, w okresie po ustaniu takiej umowy
samodzielną podstawę dalszego przetwarzania stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
zw. z art. 8 ust. 1 pkt 8 i 9 Ustawy (realizacja obowiązku ustawowego – końcowego
rozliczenia umowy i komercjalizacja wyników prac).

7.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu innych podstaw
prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem (w tym
publicznym – WIB jest fundowany w całości ze środków publicznych Rzeczypospolitej
Polskiej) Skarbu Państwa, ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a dodatkowo znajduje oparcie w umowie, o kt órej mowa w
art. 11 Ustawy; w takim wypadku dalszy okres archiwizacji nie będzie dłuższy niż dalsze 10
lat.

8.

Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania
danych, stosuje się ten dłuższy okres.

9.

Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych
odbiorców. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)

należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w tym
w szczególności Eksperci do oceny ofert konkursowych o ewaluacji naukowej;

b)

podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad
Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes Centrum
Łukasiewicz;

c)

inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne podmioty
uprawnione przepisami prawa;
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d)

Bank Gospodarstwa Krajowego,
Rzeczypospolitej Polskiej

Prokuratoria

Generalna

Skarbu

Państwa

e)

ze względu na ustawowy obowiązek komercjalizacji wyników pracy Zespołów
Badawczych przez Podmiot Zarządzający odbiorcami Państwa danych (jeśli są one
przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o finansowanie Zespołu
Badawczego) mogą być wszelkie osoby trzecie, z którymi Podmiot Zarządzający
prowadzi komercjalizację lub rozmowy dot. komercjalizacji, w szczególności
inwestorzy i prywatnego podmioty handlowe;

f)

podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemu informatycznego do obsługi
programu WIB (w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy o finansowanie Zespołu Badawczego w ramach WIB).

10.

Odbiorcami Państwa danych będzie Skarb Państwa oraz minister właściwy ds. nauki i
szkolnictwa wyższego, w tym osoby i organy ich reprezentujące, co najmniej w zakresie w
jakim dane te są zawarte w dokumentacji dot., choćby pośrednio, nabywanych przez Skarb
Państwa wyników prac Zespołów Badawczych.

11.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji
międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – poinformujemy Państwa o tym oddzielnie.
Nie dotyczy to przekazywania dla celów realizacji ustawowego obowiązku Podmiotu
Zarządzającego komercjalizacji wyników prac Zespołów Badawczych, które mogą być
przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych zgodnie z przepisami
prawa.

12.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.

13.

Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem. Posiadają
Państwo prawo do:
a)

dostępu do przekazanych danych osobowych;

b)

sprostowania przekazanych danych osobowych;

c)

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie
danych przez Administratora;

e)

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

f)

przenoszenia danych osobowych;

g)

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

h)

cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie –
jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na
dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem.
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