
 

 

 

Załącznik nr 1A do Regulaminu konkursu  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Program Grantowy - Nabór III - Nr konkursu: 1/2021 

 

Lp. Dane Proszę uzupełnić 

1. 
Pełna nazwa Uczelni (Wnio-

skodawca) 

 

 

2. Adres   

3.  REGON  

4.  NIP  

5. 
Adres e-mail do kontaktów 

roboczych 
 

6. Strona internetowa Uczelni   

7. 
Telefon  
(do kontaktów roboczych) 

 

8. 

Osoba/Osoby upoważniona/e 

do reprezentowania Uczelni  
 

(podejmowanie decyzji wiążących  

w imieniu Uczelni) 

1. Imię i Nazwisko: 

 

Stanowisko: 

 

2. Imię i Nazwisko: 

 

Stanowisko: 

 



 

 

9.  
Wydziały Uczelni oraz jed-

nostki  

Dla przykładu: 

1. Wydział np. Zarządzania 

Jednostki np. Katedra Ekonomii, Katedra Marketingu  

2. Wydział np. Chemiczny; 

Jednostki np. Katedra Chemii Organicznej, Katedra Chemii Fizycznej 

... itp. 

10. 

Komórka wewnętrzna Uczelni 

upoważniona/e do bieżących 

kontaktów roboczych 

 

 ☐ CTT 

   

 ☐ Inna komórka wewnętrzna Uczelni, proszę wpisać jaka: 

 

11. 

Przedstawiciel/e komórki we-

wnętrznej Uczelni wskazanej  

w pkt. 10 

 

(dostęp do wniosków jedynie pod ką-

tem potwierdzenia zgodności wnio-

sków z wewnętrznymi procedurami 

Uczelni oraz zasadami zatrudnienia 

Twórców rozwiązania technologicz-

nego, w systemie on-line osoba po-

siada status w systemie on-line Admi-

nistratora CTT) 

 

1. Imię i Nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

2. Imię i Nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

. 

. 

. 

12. 

Pracownicy Uczelni, którzy 

będą mieć dostęp do systemu 

sprawozdawczego 

 

(dostęp do sprawozdań okresowych  

i końcowych, w systemie on-line osoba 

posiada status Pracownik uczelni) 

 

1. Imię i Nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

2. Imię i Nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

. 

. 

. 



 

 

13. 

Zgodność z definicją Uczelni 

wskazanej w Regulaminie kon-

kursu nr 1/2021 (Nabór III) 

prowadzenie działalności naukowej nie krócej niż 12 miesięcy na dzień 

poprzedzający moment niniejszego zgłoszenia 

 

 ☐ TAK      ☐ NIE 

 

na podstawie (np. statut): 

 

 

siedziba (zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce) na terenie województwa podkarpackiego 

 

 ☐ TAK      ☐ NIE 

na podstawie rejestru (np. KRS): 

 

numer (np. 0000284384): 

 

 

 

Zgłaszam chęć udziału Uczelni w Programie grantowym w ramach projektu  

pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna  

i innowacyjna gospodarka, Działanie: Konkurs na projekty B+R, Nabór III, co potwierdzam poprzez 

podpisanie i przesłanie do PCI niniejszej Deklaracji uczestnictwa.  

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej jako RODO, Organizator konkursu informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) na etapie wnioskowania o objęcie pro-

jektu finansowaniem jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej PCI) z siedzibą w Rzeszowie 

przy ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 

0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574. Może się Pani/Pan kontaktować z ADO poprzez wy-

słanie wiadomości na adres mailowy: biuro@pcinn.org lub poprzez kontakt telefoniczny na numer tele-

fonu: +48 507 333 333. 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), z którym można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania przez ADO danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem tych danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: iod@pcinn.org. 



 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia oceny formalnej wniosków,  

b) przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków oraz  

c) wyłonienie Wnioskodawców, którzy podpiszą umowę o Grant  

zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. PCI przetwarza dane osobowe w postaci:  

a) Imion i nazwisk członków Zespołu naukowego (w tym Lidera), 

b) Tytułów/Stopni naukowych/zawodowych członków Zespołu naukowego (w tym Lidera), 

c) Stanowisk pracy członków Zespołu naukowego (w tym Lidera), 

d) Danych kontaktowych w postaci: adresu, e-maila, telefonu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia ob-

owiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego 

oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego prze-

pisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa lub w przypadku ustalenia, 

obrony i dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom świadczącym na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz PCI z zastrzeżeniem za-

pewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyj-

nych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbioru danych osobowych spełniało wymogi RODO i 

chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostoso-

wania zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów świadczących 

usługi na rzecz Organizatora Konkursu zalicza się podmioty dokonujące oceny i realizujące eksper-

tyzy w trakcie prowadzonego Konkursu. PCI na podstawie właściwej Umowy albo porozumienia 

może powierzyć przetwarzane dane osobowe Partnerom Projektu "Podkarpackie Centrum Innowa-

cji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00. 

b) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym pod-

wykonawcom świadczonych usługi, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, 

c) podmiotom nadzorującym działania PCIADO zebranych danych osobowych nie przekazuje do pod-

miotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

7. W zakresie danych osobowych przysługują następujące uprawnienia, które można realizować względem 

ADO: 

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 

RODO), 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO), 

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z 

przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych należy skontaktować się z ADO lub IOD. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowa-

niu. 

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w ramach Konkursu zawiera §10 Regulaminu kon-

kursu nr 1/2021 (Nabór III). 

 



 

 

 

 

 

 dd.mm.rrrr                               ………………………………………………………………. 

 data                 podpis i pieczęć osoby/ób   

                          upoważnionej/ych 

                                 do reprezentowania Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oświadczenie o poufności  

 

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególno-

ści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

zwanym RODO, oraz wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. 

 

W szczególności zobowiązuję się do: 

● przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzo-

nych przez ADO zadaniach związanych z obsługą Programu grantowego na podstawie Regula-

minu Konkursu na projekty B+R Nabór III, Konkurs nr 1/2021; 

● zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w związku  

z wykonywaniem zadań powierzonych przez ADO związanych z obsługą Programu granto-

wego na podstawie Regulaminu Konkursu na projekty B+R Nabór III, Konkurs nr 1/2021;  

● niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzo-

nych zadań przez ADO związanych z obsługą Programu grantowego na podstawie Regulaminu 

Konkursu na projekty B+R Nabór III, Konkurs nr 1/2021;  

● zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych; 

● ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 

utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem; 

● zgłoszenia ADO sytuacji (incydentów) ewentualnego naruszenia zasad ochrony danych osobo-

wych. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być 

uznane przez ADO za naruszenie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych UE z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko) 

 

  

  dd.mm.rrrr   ............................................ 

  (data)    (podpis) 

 


