Zasady zgłaszania Projektów
w ramach Programu Strategicznego POPULARYZACJA
Formularz projektu
1. Instytucja/ osoba aplikująca:
2. Data wypełnienia wniosku:
3. Dane kontaktowe:
a. Telefon:
b. Email:
4. Temat i syntetyczny opis projektu - w tym uzasadnienie celu i sposób realizacji – od
800-1800 znaków. Uzasadnienie celu i określenie korzyści dla popularyzacji polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą z uwzględnieniem spójności z celami działania
Instytutu – 600 - 1000 znaków
5. Harmonogram – powinien obejmować cały okres realizacji projektu niezależnie od jego
trwania (1 rok lub maksymalnie 3 lata – wówczas konieczne jest etapowanie działań)
6. Kosztorys - powinien obejmować całość zadania, z określeniem kwot dotyczących
rozliczeniowych okresów rocznych
W wersji elektronicznej prosimy o przesłanie wniosku na adres: kontakt@polonika.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016,
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
„Polonika” (dalej „Instytut”) z siedzibą Warszawie przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Instytutu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@polonika.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym:
a) imię, nazwisko osoby aplikującej lub imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję zgłaszającą projekt
do Programu – w celu wykonania zadania publicznego, tj. badania, ochrona i popularyzacja polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
b) imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu kontaktu z osobą zgłaszającą projekt do Programu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania
informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji
publicznej).
5. Dane osobowe osoby zgłaszającej projekt do Programu będą przetwarzane:
a) w przypadku danych wskazanych w ust. 3 lit. a, ust. 3 lit. b oraz ust. 3 lit. d powyżej przez czas realizacji
naboru do Programu, tj. do rozstrzygnięcia naboru projektów do Programu.
b) w przypadku danych wskazanych w ust. 3 lit. c do czasu zakończenia realizacji Programu lub cofnięcia
zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w
dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem naboru, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres
określony w ust. 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w
Programie.
c) po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe, będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) i z wydanych na jej podstawie regulacji obowiązujących u
Administratora.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.

Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO,
w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, oraz art. 17 i 18 RODO – prawo do
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie
decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą
poddawane profilowaniu.
9. Osoba aplikująca do Programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych przez osobę aplikującą do Programu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Programie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
zgody, uczestnikom służy prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność prawem
czynności przetwarzania do chwili wycofania zgody.

