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Kierownik projektu badawczego 

 

Biuro Projektów Krajowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie        

 

                                                                                                

KLAUZULE INFORMACYJNE dotyczące ochrony danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            

z 27.04.2016 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), Biuro Projektów Krajowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, 

że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie, z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn; 

2. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołano Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych   

i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie 

uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz, e-mail: bkw@uwm.edu.pl, telefon nr: 89-523-36-78 lub 

pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Projektów Krajowych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu:  

-  obsługi administracyjnej projektu badawczego na etapie procedury wnioskowania o 

finansowanie projektu, jego realizacji i rozliczenia (wnioski, umowy, raporty), 

-  wykonywania zestawień, analiz, prezentacji dotyczących badań naukowych prowadzonych 

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

4. Kategoriami przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych mogą być: tytuł, stopień 

naukowy, imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL/NIP, adres wskazany jako adres 

zameldowania, adres zamieszkania i adres wskazany do korespondencji, adres e-mail            

(w tym inny niż służbowy), telefon (w tym inny niż służbowy), płeć, dane dotyczące 

wykształcenia, kariery, dorobku naukowego, wynagrodzenia, numer rachunku bankowego. 
 

5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zewnętrznym, poza 

przypadkiem projektu realizowanego w konsorcjum, w którym Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie nie pełni roli Lidera. W takiej sytuacji, Pani/Pana dane osobowe są 

przekazywane Liderowi projektu zgodnie z przepisami, na podstawie specjalnie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
 

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich (poza teren Polski, Unii 

Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Biuro Projektów Krajowych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez okres realizacji i rozliczenia 

projektu oraz ewaluacji „ex-post”. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

-  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

-  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

-  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

-  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

-  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
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- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,              

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

-  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem obsługi administracyjnej 

projektu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie odmowa obsługi. 

10. Nie pobieramy Pani/Pana danych osobowych ze źródeł zewnętrznych. Dane przetwarzane 

przez Biuro Projektów Krajowych pochodzą z wniosku o finansowanie projektu i formularzy 

związanych z obsługą realizacji i rozliczenia projektu.   

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

 

 

Kierownik projektu badawczego  

 

 

……………………………………………………. 
tytuł, stopień, imię i nazwisko 

 

……………………………………………………. 
ID wniosku o finansowanie projektu 

 

……………………………………………………. 
nr rejestracyjny projektu  

 

……………………………………………………. 
instytucja finansująca 

 

……………………………………………………. 
konkurs  

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych 

 

 

Potwierdzam, że przeczytałem, zapoznałem się i w pełni akceptuję klauzule informacyjne 

odnośnie ochrony danych osobowych w Biurze Projektów Krajowych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych we wskazanych celach. 

 

 

…………………………………………………… 
data                                 czytelny odręczny podpis 


