
 

 

Klauzula Informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, „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) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez skrzynkę mailową 

iod@ncbr.gov.pl; 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz promocji konferencji dot. inicjatywy 

Wielkie Wyzwanie: Energia w ramach poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014 – 2020, organizowanej w dniu 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie, 

4) dane osobowe przetwarzane są w celu ułatwienia uczestnictwa osób ze specjalnymi 

potrzebami wynikającymi z niepełnosprawnośc1, 

5) dane osobowe są przetwarzane na przepisu prawa -przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to 

jest art. 30 ust. 1 pkt 6   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.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu 

realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200), 

6) dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - osoba, 

której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w 

jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit a RODO)2, 

7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji oraz promocji Konferencji, a następnie 

w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt; 

                                                           
1 Dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dotyczących specjalnych potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności  
2 Dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dotyczących specjalnych potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności 
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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, 

jak równiez nieograniczony krąg odbiorców w Internecie w przypadku zamieszczenia relacji z 

Konferencji na stronach internetowych NCBR; 

9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


