
                                                     

   

 

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

w ramach Projektu pt.: „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. 
Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli 

kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć” przyjętego do 
finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego 
Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o 

ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog”. 
 

Definicje 
§ 1. 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt – projekt pt. „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-

Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i 

zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć”, o numerze DIALOG 0071/2019. 

2. Realizator Projektu – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie posiadający siedzibę w 

Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 510884205.  

3. Grantodawca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

4. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 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 oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania 

osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 

szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 

dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

5. Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja 

lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w 

sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. 

6. Biuro Projektu – Sekretariat Katedry Kryminologii i Kryminalistyki, ul. Warszawska 98, 10-702 

Olsztyn, pok. 108. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                     

   

Postanowienia ogólne 
§ 2 

 
1. Celem Projektu jest zgromadzenie, zbadanie, uporządkowanie, upowszechnienie i 

umiędzynarodowienie dorobku polskiej myśli kryminologicznej. 

2. Projekt wspiera udział w globalnym dyskursie akademickim oraz umiejętne konkurowanie i 

współpracę z uznanymi badaczami i kluczowymi instytucjami naukowymi. 

3. Projekt przyczynia się do przełamywania szkodliwej, nadmiernej, krajowej (otoczenie kulturowo-

społeczne oraz gospodarcze) oraz międzynarodowej hermetyczności polskich uczelni. 

4. Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej, kuźnia talentów, jako inkubator pionierskich 

badań naukowych, działający w zgodzie z nadrzędnym priorytetem umiędzynarodowienia 

dorobku polskiej nauki i zwiększenia rozpoznawalności jej osiągnięć oraz mobilności badaczy 

wspiera terytorialnie zrównoważony rozwój nauki w kraju oraz wykorzystanie potencjału 

zasobów ludzkich dla rozwoju Polski i promocji polskiej nauki w świecie 

 
Przetwarzanie danych osobowych 

§ 3 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Realizator Projektu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przetwarzane następuje w sposób przejrzysty dla osoby, 

której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu w szczególności dla 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.  

4. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania Grantodawcy oraz podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Realizatora Projektu lub Grantodawcy.  

5. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Realizatora Projektu lub Grantodawcy kontrole lub audyt. 

6. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub uniemożliwia się do nich dostęp 

wówczas, gdy ustaje cel przechowywania danych. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 4 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmiany przez Grantodawcę wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub innej 

zmiany w warunkach realizacji Projektu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie 

internetowej Projektu. 

3. Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

 
  
 
 


