Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych
na badania naukowe realizowane przez międzyuczelniane zespoły badawcze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU
NA BADANIA NAUKOWE REALIZOWANE
PRZEZ MIĘDZYUCZELNIANY ZESPÓŁ BADAWCZY
W ROKU KALENDARZOWYM ………………….
DANE DOTYCZĄCE MIĘDZYUCZELNIANEGO ZESPOŁU BADAWCZEGO
Skład międzyuczelnianego
zespołu badawczego
(tytuł, stopień naukowy, imiona
i nazwisko, nazwa uczelni oraz
jednostki organizacyjnej, w której
zatrudniony jest członek zespołu)
Kierownik badania naukowego
(tytuł, stopień naukowy, imiona
i nazwisko, nazwa uczelni oraz
jednostki organizacyjnej, w której
zatrudniony jest kierownik)
Kontakt do kierownika badania
naukowego (e-mail, tel.)
Publikacje naukowe kierownika
badania naukowego wydane
w ciągu ostatnich dwóch lat
(w tym link do źródeł online –
jeśli dotyczy)

Publikacje naukowe pozostałych
członków międzyuczelnianego
zespołu badawczego wydane
w ciągu ostatnich dwóch lat
(w tym link do źródła online –
jeśli dotyczy)
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DANE DOTYCZĄCE BADANIA NAUKOWEGO
Tytuł badania naukowego

Opis badania naukowego (do 3500 znaków ze spacjami)
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Cel badania naukowego

Pytania badawcze i metodyka badań (do 2500 znaków ze spacjami)

Planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego
(w przypadku publikacji – proponowane czasopisma oraz wydawnictwa i rok złożenia
tekstu do publikacji; w przypadku wystąpienia konferencyjnego – nazwa konferencji
i rok organizacji wydarzenia)
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PLANOWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BADANIA NAUKOWEGO
Lp.

Rodzaje kosztów

Kwota

Źródło finansowania
(SGH/UEW)
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..........................................................
Kierownik badania naukowego
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Współadministratorzy
Współadministratorami danych osobowych są:
1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa, zwana dalej SGH, oraz
2) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorskiej
118/120, 53-345 Wrocław, zwany dalej UEW.
2. Inspektor Ochrony Danych
Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można
skontaktować się:
1) w przypadku SGH – poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl;
2) w przypadku UEW - poprzez e-mail: iod@ue.wroc.pl;
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w wyniku
którego mogą być przyznane środki finansowe na badania naukowe. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce2.
4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
5. Odbiorcy danych
W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane
osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności
przetwarzanych danych.
6. Czas przetwarzania danych

1

2

Rozporządzenie 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 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.

5

Dane

osobowe

członków

międzyuczelnianych

zespołów

badawczych

będą

przetwarzane przez okres przeprowadzenia oceny wniosków, badań naukowych, a
następnie wieczyście w celu archiwalnym.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w
sposób zautomatyzowany.
8. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza RODO.
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