KONKURS - PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW
Wniosek
A. Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia
3. Adres
4. Dane kontaktowe
(telefon, adres mailowy)
5. Wykształcenie
6. Dotychczasowa
aktywność naukowa
B. Opis działań planowanych w ramach zgłaszanego projektu
(maksymalnie 4000 znaków)

C. Budżet (łączna kwota
netto do 9 000 zł)

D. Imię i nazwisko, tytuł
naukowy opiekuna
naukowego
E. Motywacja do podjęcia
tematyki badań
F. Plany naukowe
wnioskodawcy
G. Inne ważne informacje

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych powyżej danych osobowych do
celów związanych z organizowanym przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Opolu
konkursem

………………………………………
(Data, podpis)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Opolu przy ul.
Szpitalnej 7a, KRS 0000636333, NIP 7543127145.
2) inspektorem ochrony danych jest Prezes Stowarzyszenia (adres mailowy:biuro@fzentrum.pl)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji konkursu ofert badań naukowych dla młodych naukowców i tworzenia publikacji;
b. digitalizacji, przechowywania dokumentacji konkursowej i udostępniania wyniku prac przekazanych przez Panią /Pana do
Archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej,
c. informowania Pani / Pana o postępie i zakresie w/w czynności,
d. informowania Pani / Pana o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Badań
Mniejszości Niemieckiej.
4) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych w niezbędnym zakresie są partnerzy współpracujący ze Stowarzyszeniem w
ramach realizacji jego celów statutowych, podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej
i programistycznej
strony internetowej oraz hostingodawca.
5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c. statystycznych i archiwizacyjnych.
6) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani / Pan również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
8) podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Jest Pani / Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania / zawarcia
umowy.
9) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

