KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Ogłaszający nabór informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w związku z prowadzonym
naborem partnera do udziału w projekcie jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach,
przy ul. Akademickiej 2A;
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się poprzez e-mail: iod@polsl.pl, telefonicznie (32) 400 30 77 lub listownie
na adres: Politechnika Śląska, 44 – 100 Gliwice, ul. Akademicka 2A;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli
zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w naborze partnera do projektu oraz przepisów
prawa, czyli art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z tym naborem.
d) zebrane dane będą przetwarzane na Politechnice Śląskiej jedynie w celu realizacji
niniejszego procesu naboru partnera w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common
Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. W stosunku do
wyłonionego partnera projektu, dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania
wniosku projektowego i – w przypadku pozytywnej oceny wniosku projektowego - realizacji
zawartej umowy oraz na podstawie przepisów prawa (czyli na podstawie art. 6 ust.1
lit. b) i lit. c) RODO);
e) nabór partnera do projektu jest jawny; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja złożona przez Oferenta,
ze stosownymi ograniczeniami jawności;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania

naboru

partnera

projektowego.

W

przypadku

podpisania

umowy

zw. z przygotowaniem wniosku projektowego, okres przechowywania obejmie cały czas
trwania umowy lub okres niezbędny do realizacji celów i założeń przygotowywanego
wniosku projektowego i – w przypadku otrzymania dofinansowania – realizowanego
wspólnie projektu, w zależności który z tych okresów będzie dłuższy;
g) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach związanych z udziałem w naborze partnera do projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020, konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20

h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO2; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania w naborze partnera do projektu
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

