
 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy – protokół odbioru (WZÓR) 

 

 

Protokół odbioru 

 

 W ramach Umowy nr …………………… zawartej w dniu .............................  roku pomiędzy 
………………………………………………….…. a .................................................................................................................................. 

  

Wykonano dla Zamawiającego: 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

Uwagi  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

Usługa została przyjęta / nieprzyjęta* ze względu na  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

 

 

Podpis Zamawiającego 

(imię, nazwisko i pieczątka przedstawiciela) 

Podpis Wykonawcy 

(imię, nazwisko i pieczątka przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy - Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę 

 

Niniejszy załącznik określa zasady i sposób przetwarzania danych osobowych,  
o których mowa w §5 ust. 1 Umowy. Wszelkie odniesienia do Umowy oznaczają Umowę, do której 
niniejszy załącznik nr 4 jest dołączony. 

Wykonawca przetwarza dane osobowe w ramach dwóch zbiorów z trzech zbiorów wskazanych w §5 
ust. 1 Umowy, tj. : 

 „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”; 

 „Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej”. 

Wykonawca nie przetwarza danych osobowych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych” oraz nie korzysta z systemu informatycznego 
służącego do przetwarzania danych w ramach zbioru, tj.: Systemu SL2014. 

I. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE „PROGRAM 

OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ” 

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej” zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) a 

Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (dalej NAWA), NAWA umocowuje Wykonawcę do 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konferencji organizowanej na dwulecie NAWA 

oraz innych osób zaangażowanych w realizację tej konferencji, w imieniu i na rzecz ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest wiążące pod warunkiem 

niewyrażenia sprzeciwu przez NCBR w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania informacji 

o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych Wykonawcy. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne przez Wykonawcę w odniesieniu do zbioru 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie rozporządzenia nr 1303/2013, 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1304/2013” oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. Wykonawca jest zobowiązany odebrać 

od osób zaangażowanych w realizację konferencji oświadczania, których wzór stanowi załącznik 

nr 4a do niniejszych zasad i przekazać je do siedziby NAWA wraz z protokołem odbioru usługi. 

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie: 

1) w celu realizacji niniejszej Umowy, 

2) w następującym zakresie niezbędnym do realizacji celów niniejszej Umowy, tj.: 

 imię/imiona i nazwisko, 
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 dane kontaktowe, 

 stanowisko lub tytuł naukowy (jeśli dotyczy), 

 instytucja, 

 kwalifikacje i doświadczanie zawodowe (dotyczy wyłączenie osób zaangażowanych w 

realizację przedmiotu Umowy), 

 specjalne potrzeby (jeśli dotyczy).   

6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, 

zgodnie z art. 32 RODO. 

7. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje odpowiednią 

dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym 

w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym 

służącym do przetwarzania danych osobowych. 

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 

Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

9. Agencja umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w pkt. 

8, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje 

Wykonawca w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4b niniejszych zasad. 

Wzór odwołania upoważnienia stanowi załącznik nr 4c do niniejszych zasad . 

10. Imienne upoważnienia, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dwóch lat od dnia 

31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym 

ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu pn. „Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej”. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego 

Wykonawcę z osobą wskazaną w pkt 8. Wykonawca winien posiadać przynajmniej jedną osobę 

legitymującą się imiennym upoważnieniem  

do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną 

dokumentacją. 

11. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 

związku z wykonywaniem Umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności 

danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych. 

13. Wykonawca niezwłocznie informuje NAWA o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 

danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o 

których mowa w pkt. 18. 
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14. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia NAWA na każde jej żądanie, informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym załączniku, a w szczególności 

niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 72 godzin) przekazywania informacji o każdym 

przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia NAWA lub podmiotom przez nią wskazanym, w 

miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności 

przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych 

oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane 

podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

16. W przypadku powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych lub z Umowy, Wykonawca umożliwi 

NCBR, NAWA lub podmiotom przez nie wskazanym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w 

celu określonym w pkt. 15. 

17. Kontrolerzy NAWA, lub podmiotów przez nią wskazanych, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i 

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych 

oraz umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

18. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone  

w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NAWA lub podmioty przez nią wskazane albo przez 

inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 
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II. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE „NARODOWA 

AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ” 

1. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej Umowy stosować powszechnie obowiązujące 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym 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 osobowych (dalej RODO). 

2. NAWA umocowuje Wykonawcę do przetwarzanie danych osobowych uczestników konferencji 

organizowanej na dwulecie NAWA oraz innych osób zaangażowanych w realizację tej konferencji, w 

imieniu i na rzecz NAWA. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie: 

3) w celu realizacji niniejszej Umowy, 

4) w następującym zakresie niezbędnym do realizacji celów niniejszej Umowy, tj.: 

 imię/imiona i nazwisko, 

 dane kontaktowe, 

 instytucja, 

 kwalifikacje i doświadczanie zawodowe (dotyczy wyłączenie osób zaangażowanych w 

realizację Umowy), 

 specjalne potrzeby (jeśli dotyczy).   

4. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób, o których 

mowa w pkt. 2, zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO, tj. w szczególności do skutecznego 

poinformowania, że dane osobowe tych osób są przetwarzane przez administratora danych NAWA 

oraz podmioty współpracujące z NAWA w celach: 

1) rekrutacji oraz realizacji zadań NAWA, wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U.2017.1530 ze zm.); 

2) prowadzenia kontroli, ewaluacji i opracowań statystycznych przez Agencję oraz podmioty 

do tego uprawnione; 

3) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w związku z finansowaniem realizowanej usługi 

badawczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez NAWA jest:  

1) w przypadku celu, o którym mowa w pkt. 4. 1) jest ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U.2019.1582 t.j.ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych RODO;  

2) w przypadku celu, o którym mowa w pkt. 4. 2)  - jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych RODO;  

3) w przypadku celu, o którym mowa w pkt. 4. 3) – jest § 16, 17 i 18 umowy nr 

POWR.03.03.00-00-PN12/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej”. 
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6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy następuje w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Okres powierzenia 

danych osobowych jest równy okresowi obowiązywania niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca, w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi 

RODO oraz niniejszej Umowy i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności 

obejmuje to środki, o których mowa w artykułach 24 oraz 32 RODO, w szczególności: 

1) wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych, 

2) wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych aby zabezpieczenie danych pozwalało 

spełnić wymagania RODO, 

3) dokumentowanie spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń w celu wykazania 

zgodności z RODO. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby mające po stronie Wykonawcy dostęp do 

powierzonych danych osobowych: 

1) były upoważnione do ich przetwarzania przez Wykonawcę, 

2) zachowały je w tajemnicy zarówno w okresie współpracy z Wykonawcą, jak i po jej 

zakończeniu. 

9. Wykonawca wspiera NAWA w realizacji: 

1) obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są wykorzystywane w 

ramach powierzenia,  w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO, 

2) obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

10. Wykonawca informuje NAWA o stwierdzonych naruszeniach danych osobowych, 

wykorzystywanych w ramach powierzenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 

godzin od stwierdzenia naruszenia. Informacja dla NAWA zawiera: 

1) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i 

przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów 

danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Wykonawcy lub 

oznaczenie innej osoby po stronie Wykonawcy, od której można uzyskać więcej informacji; 

3) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Wykonawca w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym – w stosownych przypadkach – środki, 

których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia. 

11. Wykonawca rejestruje kategorie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO. 

12. Wykonawca wyznacza u siebie inspektora ochrony danych (IOD) w sytuacji, w której wymagają 

tego przepisy art. 37 RODO. 
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13. NAWA zezwala Wykonawcy na powierzanie danych osobowych innym podmiotom 

przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca informuje NAWA o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia 

podmiotów, o których mowa w pkt. 13 powyżej. NAWA zastrzega sobie prawo wyrażenia 

sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na wyrażenie zgody lub 

sprzeciwu NAWA ma 3 dni od dnia powiadomienia. Akceptacja jest dokonywana drogą 

elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia powiadomienia uznaje 

się, że NAWA nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

15. Wykonawca gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać 

przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszym paragrafie Umowy, w szczególności daje 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

16. Wykonawca ponosi wobec NAWA pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego 

podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, ze 

spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku NAWA ma prawo 

żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Wykonawca z usług tego podmiotu w 

procesie przetwarzania danych osobowych. 

17. W czasie trwania powierzenia przetwarzania, NAWA jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy informacji związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, a 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie. Na żądanie NAWA 

Wykonawca udzieli odpowiedzi na piśmie. 

18. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi NAWA o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę lub organ 

władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania w odniesieniu do 

danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności wszelkich 

czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej 

kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy. 

19. NAWA lub audytor upoważniony przez NAWA może przeprowadzać u Wykonawcy audyty, w 

tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Wykonawca spełnia obowiązki wynikające z niniejszej 

Umowy. 

20. Audyt może polegać na: 

1) udostępnieniu przez Wykonawca dokumentów lub informacji dotyczących przetwarzania 

powierzonych danych osobowych lub na 

2) czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych danych 

osobowych przez Wykonawca 

21. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze 

(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo 

wolnych od pracy), po uprzednim pisemnym lub elektronicznym poinformowaniu Wykonawcy o 
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terminie czynności i ich zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności 

kontrolnych.  

22. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na: 

1) sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, 

przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, 

nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych; 

2) odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone dane osobowe; 

3) sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów; 

4) sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część 

systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych 

danych osobowych; 

5) sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania powierzonych danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych 

środków zabezpieczeń tego systemu 

23. Koszty audytu ponosi NAWA. 

24. Ze sporządzonego audytu NAWA sporządza raport i przekazuje jego kopię Wykonawcy. W 

treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania Wykonawcy, skutkujące 

naruszeniem Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, w tym RODO. 

25. Wykonawca, w terminie uzgodnionym z NAWA, usuwa naruszenia, wskazane w raporcie, o 

którym mowa w ust. 24 powyżej. 

26. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy, Wykonawca - zależnie od 

decyzji NAWA – protokolarnie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu przekazuje NAWA, 

chyba że przepisy powszechnie obowiązujące nakazują przechowywanie danych osobowych. 

27. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u NAWA lub osób trzecich w wyniku 

niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych. 

28. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. 

29. Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących powierzenia przetwarzania, w tym 

przekazywania informacji i zawiadomień, są osoby do kontaktu wynikające z Umowy.  

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy RODO oraz 

inne powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych 

osobowych. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 4a – Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru „PROGRAM 
OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”  (WZÓR) 

Załącznik nr 4b – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru „PROGRAM 
OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”  (WZÓR) 

Załącznik nr 4c – Odwołanie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru 
„PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”  (WZÓR) 
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Załącznik nr 4a do zasad – Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach 
zbioru „PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”  (WZÓR) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH 
ADMINISTRATOREM JEST MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW 

ROZWOJU REGIONALNEGO, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DLA PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

dla uczestników/osób uczestniczących w realizacji* konferencji  z okazji dwulecia NAWA w terminie 
……………………………………….2019 w ramach projektu „Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej”  

 
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 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej z siedzibą przy ul. Polnej 40 w Warszawie (kod 00-635) informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z 

Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl 

lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na 

podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej poprzez e-mail odo@nawa.gov.pl.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO: 

−rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, 

z późn. zm.); −rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia; 

−rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 

30.09.2014); − ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  
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4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają 

udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020.  

6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie (kod 00-695), beneficjentowi 

realizującemu projekt - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z siedzibą przy ul. Polnej 40 w 

Warszawie (kod 00-635) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 

projektu (podmioty obsługujące rejestrację uczestników, przygotowujące materiały konferencyjne). 

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i 

audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ 

Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane.  

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika/ osoby 
uczestniczącej w realizacji konferencji 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

Załącznik nr 4b do zasad – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru 
„PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”  (WZÓR) 
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UPOWAŻNIENIE Nr______ 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 

119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam [___________________________________________] do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z 

[_________________________]. 

 
__________________________________________________ 
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

 

Upoważnienie otrzymałem/am 

 

 

____________________________________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w ____________________________ opisem 

technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania 

danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 

określonych w tych dokumentach. 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 

zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_______________________________]. 

 

 

 ____________________________________________________ 

 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4c do zasad – Odwołanie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach 
zbioru „PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”  (WZÓR) 

 

 
    

 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
 
Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 
04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ______________________________ nr do 
przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____________  
 
  

_______________________________________ 

 Czytelny podpis osoby,  
 upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień 
 

 

 ______________________________ 

 (miejscowość, data) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

 



 
Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Protokół z kontroli wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego w całości kawy 

spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu. 

 

Sporządzony dnia…………….… w ………………...........… na podstawie Umowy nr …………… z dnia 

……………………. dotyczącej realizacji zamówienia na ………………………………………..  

 

1. W kontroli uczestniczyli:  

ze strony zamawiającego: .................................................. (imię i nazwisko) (stanowisko)  

ze strony wykonawcy: .................................................. (imię i nazwisko) (stanowisko) 

2. Wyniki kontroli:  

 Wykonawca przedstawił dowód potwierdzający wykorzystanie do przygotowania serwisu 

kawowego w całości kawy spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 

w postaci ………………….. W związku z powyższym zamawiający potwierdza 

wykorzystanie do przygotowania serwisu kawowego w całości kawy pochodzącej 

z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu.  

 Wykonawca nie przedstawił dowodu potwierdzającego wykorzystanie do przygotowanie 

serwisu kawowego w całości kawy spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego 

Handlu. W związku z powyższym zamawiający stwierdza brak wykorzystania do 

przygotowania serwisu kawowego w całości kawy pochodzącej z produkcji 

spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu.  

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………  

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

zamawiającego i jednym dla wykonawcy.  

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  

 (imię, nazwisko i pieczątka (imię, nazwisko i pieczątka  

 przedstawiciela Zamawiającego) przedstawiciela firmy)  

 

 

 


