
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 
W RAMACH FUNDUSZU WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH NASK PIB 

EDYCJA II
TECHNOLOGICZNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

Wnioskodawca 

a) imię i nazwisko / nazwa
wnioskodawcy

b) adres siedziby / biura wnioskodawcy

c) telefon, e-mail

d) dane osoby do kontaktu (imię
i nazwisko)

Charakter działalności i cele / misja 
wnioskodawcy.  
W przypadku osób fizycznych: 
doświadczenie zawodowe / projektowe 

Przewidywani partnerzy merytoryczni 
i / lub finansowi 

Nazwa i cele projektu 

Opis i planowany sposób realizacji 
projektu oraz przewidywane efekty 

Miejsce i termin realizacji projektu 

Beneficjenci projektu i jego zasięg 
(międzynarodowy, ogólnopolski, 
regionalny, lokalny) 

Oczekiwana wysokość dofinansowania 

Szacowany koszt realizacji projektu 
i planowane źródła uzyskania 
niezbędnych środków. 

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie 
zysku finansowego?  
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu EDYCJA II 
„TECHNOLOGICZNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym 
Wniosku dla celów związanych z realizacją Konkursu: EDYCJA I I „TECHNOLOGICZNE ASPEKTY 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA” (dalej: Konkurs), którego organizatorem jest Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK-PIB).  

 Przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –
Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12. kontakt do
Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl

- NASK PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu w celu rejestracji oraz obsługi Wniosku oraz w celu realizacji Konkursu. dane
osobowe zwycięzców Konkursu (w zakresie: imię, nazwisko) zostaną opublikowane na stronie
www.nask.pl

- moje dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK PIB podmiotom świadczącym NASK PIB
usługi teleinformatyczne, związane z obsługą Konkursu

- moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu określony w Regulaminie lub 
do momentu wycofania zgody

- mam prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia oraz przenoszenia danych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne

- przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W tym celu należy poinformować NASK PIB pisząc na adres: sekretariat@nask.pl

- przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- moje dane osobowe nie są przez NASK PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego
podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

…………………………………… …………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis 
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