Załącznik nr 9

Klauzula informacyjna - zbierania danych osobowych niebezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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 (dalej „RODO”), informuję Panią/Pana że:
1)

administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej:
„NCBR”) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;

2)

dane

osobowe

zostały

pozyskane

od

.............

[należy

wpisać

Wnioskodawcę/Wykonawcę]
3)

z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@ncbr.gov.pl;
4) NCBR bedzie przetwarzało następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię,
nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe,
tytuł zawodowy, tytuł naukowy, stopień naukowy, doświadczenie zawodowe;
5) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Przedsięwzięcia: „e-Van –
uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” to jest:
-

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia,
- oceny i wyboru Wniosków;
- zawarcia Umowy na realizację Przedsięwzięcia,
Ewentualnie:
-

nadzoru nad wykonaniem Umowy,

-

ewaluacji, kontroli, audytu,

-

oceny działań informacyjno – promocyjnych,

-

odbioru, oceny i rozliczenia finansowego,

w

trybie

zamówienia

-

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazane powyżej Przedsięwzięcie,
a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś NCBR jest umocowane do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) i
określonych tamże zadań NCBR;
7)

dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Przedsięwzięcia oraz
przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres przechowywania zgodny z
instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

8)

odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań
przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom
realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W
sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod
adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;

10)

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

11)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

