Załącznik nr 1 do umowy Inkubacji
Informacje dla pracowników, Pomysłodawców, osób współpracujących w
realizacji umowy Inkubacji
Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy , iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny
Energii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209) przy
ul. Frezerów 11. Spółka pozyskała Pani/Pana dane od …………………….. sp. zo.o. (dane
Startup-u) przy zawarciu umowy, której przedmiotem jest realizacja Projektu pn.
„Platforma startowa Idealist” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skontaktować się z nami
można pod numerem telefonu 607-930-460 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, adres e-mail: biuro@pnte.pl

2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f)
RODO- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z zawartej umowy,
jak również prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych.

3.

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy
określonej w punkcie 1. Dane te obejmują imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
nr telefonu, PESEL.

4.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do zawarcia i prawidłowego
wykonywania umowy.

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli taka

była udzielona z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
takiego przetwarzania przed jej odwołaniem.
6.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji umowy
oraz projektu „Platforma startowa Idealist” . Ich usunięcie nastąpi po upływie
terminów przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy, w terminie
nie krótszym niż wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, tj. 10 lat od wygaśnięcia
umowy o dofinansowanie Projektu „Platforma startowa Idealist”.

8.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu związanym z
wykonaniem umowy, jak również innym podmiotom w celu realizacji obowiązków
Administratora Danych Osobowych wynikających z zawartej umowy. Są to w
szczególności Partnerzy Projektu, Eksperci, Manager Inkubacji, podwykonawcy,
kontrahenci, firmy świadczące usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, kurierskie.
Dane osobowe mogą być również przekazane Instytucji Pośredniczącej (PARP) czy
podmiotom upoważnionym ustawowo (np. Sąd, Urząd Skarbowy, ZUS).

9.

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do
przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie
będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Informację otrzymałam/em

………………………………..
(data, podpis)

