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Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych 

w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

 
Klauzula informacyjna RODO  

dla uczestników naboru wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych  
w ramach programu  „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

reprezentowany przez Rektora.  Z administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się w następujący 

sposób: 

1. listownie na adres:  ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 

2. przez e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl  

 

2. Inspektor ochrony danych 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl  

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

• wykonanie zadania publicznego realizowanego w interesie uczelni, polegającego w szczególności na 

prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych, transferze wiedzy i technologii 

do gospodarki, upowszechnianiu w ramach realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

osiągnięć nauki i kultury (art. 11 ust. 1 pkt. 3, 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce). 

Podanie danych osobowych we wniosku w ramach naboru do programu jest konieczne do przeprowadzenia 

oceny merytorycznej wniosku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji 

wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania, jak też 
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nieprzyznania dofinansowania, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji, zakończenia 

oraz rozliczenia programu.  

 

5. Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację pracy 

przedwdrożeniowej będzie przekazywane Partnerom Konsorcjum tj. Spółka Celowa SPIN-UŚ sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007, Radzie Inwestycyjnej powołanej do merytorycznej oceny 

wniosków, Uniwersytetowi Śląskiemu, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice jako liderowi Konsorcjum oraz 

Instytucji finansującej projekt, tj. Ministerstwu Edukacji i Nauki zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im 

zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepi-

sów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także, 

b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypad-

kach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

c) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-

bowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
 
 
 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 

 


