Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu TRL4.0

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu TRL4.0 (Załącznik nr 7),
organizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w celu realizacji projektu
współfinansowanego w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego
w zakresie projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4 „Zwiększenie
potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.
Użyte w Klauzuli określenia pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie
Konkursu TRL 4.0
Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 o ochronie danych),
zwanego dalej RODO.
Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia, realizacji, monitorowania
i kontroli wykonania Umowy o powierzenie grantu z dnia 4 listopada 2020 r. zawartej pomiędzy
PK a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w oparciu o którą realizowany jest Projekt ININ
(dalej zwaną Umową grantową), w tym danych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz
wykonania i rozliczenia Projektu Prac Przedwdrożeniowych, jest Minister Funduszy i Polityki
Regionalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Minister Edukacji i Nauki jest Podmiotem przetwarzającym dane osobowe, o których mowa w pkt
1, na podstawie umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014 – 2020, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Ministrem Edukacji i Nauki.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 Klauzuli, zostały powierzone do przetwarzania
Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego na
podstawie umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 1 Klauzuli jest art. 6
pkt 1 lit. b) i c) RODO.
5. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 poz. 818).
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników i Wnioskodawców jest warunkiem koniecznym
uczestnictwa w Konkursie i otrzymania wsparcia w celu przeprowadzenia Prac
przedwdrożeniowych, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w Konkursie.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim współpracującym
z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w celu realizacji projektu „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
w ramach Działania 4.4 POIR- „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.
8. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione partnerowi realizującemu Projekt wspólnie
z Politechniką Krakowską w ramach Konsorcjum - INTECH PK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
w oparciu o postanowienia umowy.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie
określonym w art. 20 RODO.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO.
11. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora IOD@miir.gov.pl.
12. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego - iod@mnisw.gov.pl.
13. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Politechniki Krakowskiej - iodo@pk.edu.pl i tel.
12 628 22 37.
14. Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy

niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
15. Administrator oraz Minister Edukacji i Nauki mogą przetwarzać dane osobowe związane
z realizacją Umowy grantowej także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. W tym wypadku, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
pkt 1 lit f) RODO.
16. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował automatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
17. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych
osobowych do państw trzecich (rozumianych jako państwa znajdujące się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym, EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

