
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(stanowiąca załącznik do REGULAMINU regulującego zasady przyznania  
GRANTU EDUKACYJNO - NAUKOWEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO 
WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SERVIER – ONKOLOGICZNY GRANT SERVIER - CARE 

POD AUSPICJAMI  WARSAW HEALTH INNOVATION HUB  
 

– przystąpienie do postępowania konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się 
 z niniejszą klauzulą) 

 

Szanowni Państwo,  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne  
z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092357, zwane dalej 
„Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa lub pisząc na adres e-mail: pto@pto.med.pl 

2. Państwa dane przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania konkursowego dla uzyskania Grantu Edukacyjno - 
Naukowego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego  udzielanego we współpracy z Servier 
Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub, 
przeznaczonego na realizację projektu badawczego poświęconego polu terapeutycznemu - rak 
trzustki, zgodnie z Regulaminem udzielenia przedmiotowego Grantu, 

b) udzielenia Grantu, o którym mowa powyżej, laureatom postępowania konkursowego, 
zgodnie z Regulaminem udzielenia przedmiotowego Grantu, 

c) zrealizowania przez laureatów postępowania konkursowego projektu badawczego 
poświęconego polu terapeutycznemu - rak trzustki, o którym mowa powyżej, zgodnie  
z Regulaminem udzielenia przedmiotowego Grantu, 

d) rozliczenia projektu badawczego poświęconego polu terapeutycznemu - rak trzustki,  
o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem udzielenia przedmiotowego Grantu.  

Cele, o których mowa w niniejszym ustępie mieszczą się w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
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), 



3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 
powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 
przetwarzających dane w jego imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 
2 lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, oraz 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych.  

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 
wyznaczony czasem przeprowadzania postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 2, 
czasem realizowania i rozliczenia Grantu, zgodnie z Regulaminem udzielenia przedmiotowego 
Grantu oraz właściwymi przepisami prawa, w szczególności regulującymi obowiązki 
archiwizacyjne. 

6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2 .  

8. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem, wobec którego realizuje 
on cele opisane w punkcie 2.  

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.  

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

  


