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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA 

POTRZEBY PROCESU APLIKACYJNEGO, PROWADZONEGO W SYSTEMIE 

ELEKTRONICZNYM DO OBSŁUGI SUBWENCJI 2022 – ZADANIE BADAWCZE I 

PROJEKT KONKURSOWY 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogól-

ne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o finansowanie projektu 

konkursowego / zadania badawczego  jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej 

„Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@umed.wroc.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:  

a) obsługi procesu aplikowania o środki finansowe w ramach Subwencji 2022 na za-

dania badawcze i projekty konkursowe na podstawie Zarządzenia nr 236/XVI 

R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 października 

2021 r. w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań i projektów z subwencji na 

utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku, 

b) sprawozdawczym, statystycznym i archiwizacji przez Centrum Zarządzania Projek-

tami UMW. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w 

związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. niezbędność przetwa-

rzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest pro-

wadzenie przez Uniwersytet najwyższej jakości kształcenia oraz działalności nauko-

wej. 

5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom;  

z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.  

6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na  

piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora. 

7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w prze-

pisach o archiwizacji.  

8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach 

przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprosto-

wania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwa-

rzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), 

przenoszenia danych (art. 20 RODO).  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – 

w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są  

przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa. 
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10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidło-

wego przesłania wniosku o dofinansowanie. Brak podania danych uniemożliwi Uczelni 

ewentualny kontakt i wspólną współpracę przy realizacji zadania badawczego i/lub 

projektu konkursowego finansowanego w ramach środków z subwencji Ministerstwa 

Zdrowia. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zauto-

matyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu da-

nych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

11.12. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania treści niniejszej klauzuli informa-

cji osobom wskazanym przez niego w składzie Zespołu badawczego w przesyłanym 

wniosku o dofinansowanie.  

 

 

 

 

 

 


