
 
  

 

 

Obowiązek informacyjny RODO na podstawie art. 13 RODO* 

w Konkursie na Grant dla Uczestników Konkursu składających Wniosek  

w Wojskowej Akademii Technicznej 

 

1. Administrator danych - Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą 

wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) z siedzibą 

przy ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym 

można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się 

skontaktować pod adresem e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wzięcie udziału w „Konkursie o przyznanie  

Grantu”, który jest organizowany przez Centrum Transferu Technologii WAT, Centrum Transferu 

Wiedzy Uniwersytety SWPS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO („Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce”). Natomiast pozostałe dane będą przetwarzane za Państwa zgodą wyrażoną na piśmie tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcy Państwa danych – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych, tj. upoważnieni pracownicy WAT, członkowie Konsorcjum, 

inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych – Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez czas realizacji rzeczowej Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz okres 

jego trwałości. Szacowany termin przechowywania danych to 31 grudnia 2027 r. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 

RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO) lub 

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

RODO), a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie 

z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych – Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne i niezbędne do udziału w Konkursie o przyznanie Grantu. Odmowa podania danych i 

brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 

 

………………………………………………………… 
data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

 

*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). 


