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Załącznik
do zarządzenia nr 105

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 7 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU „ZIELONY HORYZONT”
NA SFINANSOWANIE DZIAŁAŃ BADAWCZYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATYKĘ

TRANSFORMACJI ŚRODOWISKOWEJ I PROEKOLOGICZNĄW RAMACH
„INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pn. „Zielony Horyzont” dotyczącego
finansowania działań badawczych, podejmujących tematykę transformacji środowiskowej
i proekologiczną prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
zwanego dalej Uniwersytetem, w związku z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami
ekologicznymi i klimatycznymi oraz strategią na rzecz zielonego ładu w regionie, Europie
oraz na świecie.

2. Konkurs jest finansowany w ramach programu pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”,
zwanego dalej Inicjatywą, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu
w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa
Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020-2025 oraz ze środków projektu
„Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej PO WER,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

3. Jednostkami będącymi koordynatorami konkursu są Dział Nauki oraz Dział Projektów.
4. Przedmiotem finansowania są działania badawcze podejmujące tematykę transformacji

środowiska i proekologiczną, w tym dotyczącą klimatycznych, gospodarczych i społecznych
skutków ingerencji w środowisko naturalne, degradacji środowiska oraz skutecznego
przeciwdziałania tym zjawiskom, a także problematykę zrównoważonego rozwoju, służące
osiągnięciu celów Inicjatywy. Całość jest zgodna z następującymi Priorytetowymi
Obszarami Badawczymi (POB) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 POB3 – Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi,

 POB5 – Badanie fundamentalnych właściwości natury,

oraz spójna z dokumentem Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Transforming our
world: The 2030 agenda for sustainable development).
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5. Finansowanie mogą uzyskać interdyscyplinarne działania badawcze realizowane we
współpracy międzynarodowej, przyczyniające się do osiągnięcia celów Inicjatywy,
zwiększenia realnego wpływu działalności naukowej uczelni na jej otoczenie zewnętrzne
w regionie, Europie oraz na świecie, prowadzące do złożenia wniosku grantowego
w programie na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa.

6. Termin naboru wniosków w konkursie jest ogłaszany na stronie internetowej Inicjatywy:
www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.

7. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego wniosku wynosi do 120 tys. zł.

8. Na sfinansowanie konkursu przeznacza się do 800 tys. zł, z zastrzeżeniem ujętym w § 1,
ust. 7.

§ 2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest finansowe wsparcie interdyscyplinarnej działalności badawczej
pracowników Uniwersytetu Śląskiego, podejmujących działania na rzecz ekologii,
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania negatywnym skutkom transformacji
środowiska i ingerencji w środowisko naturalne, zapobiegania zmianom klimatycznym,
a także adaptacji społeczeństwa do nowych warunków.

2. Konsekwencją realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu jest przygotowanie
materiału badawczego oraz zbudowanie międzynarodowego zespołu badawczego
umożliwiającego złożenie wniosku grantowego w programie Horyzont Europa do
30 czerwca 2023 roku.

§3

Uczestnicy konkursu

1. Dofinansowanie mogą otrzymać interdyscyplinarne zespoły projektowe działające
w ramach Uniwersytetu lub nowe interdyscyplinarne zespoły projektowe utworzone na
potrzeby niniejszego konkursu.

2. W skład zespołów projektowych mogą wchodzić pracownicy badawczy, badawczo-
dydaktyczni, badawczo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni Uniwersytetu,
doktoranci i studenci Uniwersytetu, a także naukowcy spoza Uniwersytetu.

3. Rekomendowane jest zaangażowanie naukowców spoza Uniwersytetu, w szczególności
naukowców reprezentujących uznane zagraniczne instytucje naukowe, celem
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zwiększenia szans na stworzenie międzynarodowego zespołu projektowego oraz
pozyskanie grantu w programie Horyzont Europa.

4. Zespół projektowy powinien się składać z minimum trzech osób reprezentujących co
najmniej dwie różne dyscypliny naukowe lub z większej liczby osób, reprezentujących
co najmniej trzy dyscypliny naukowe.

5. Pracami zespołu projektowego kieruje lider, przy czym liderem może zostać wyłącznie
pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu.

§4

Zasady konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podjęcie działania badawczego, określonego w celach
konkursu, którego tematyka skupia się wokół co najmniej jednego z następujących
obszarów w odniesieniu do regionu, Europy i/lub świata:

1) uprzemysłowienie i urbanizacja; przemiany regionu zdominowanego przez tradycyjne
gałęzie przemysłu ciężkiego i wydobywczego;

2) odpowiedź na zmiany klimatyczne oraz szczególną dewastację regionu przez gospodarkę
i przemysł;

3) rewitalizacja regionów w myśl zasad „zielonej gospodarki”;

4)eksploatacja surowców mineralnych i jej skutki;

5)emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz jej konsekwencje dla życia i zdrowia
społeczeństwa;

6)degradacja i zanieczyszczenie gleb, rzek, jezior, mórz i oceanów;

7)zaburzenia retencji wód powierzchniowych;

8)proces ocieplania się klimatu, efekt cieplarniany, niebezpieczne anomalie pogodowe;

9) topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz;

10) konsekwencje gospodarcze i energetyczne zmian klimatycznych;

11) transformacja energetyczna: zwrot ku odnawialnym źródłom energii (energooszczędność,
budownictwo pasywne lub plus-energetyczne; transport jako element systemu
energetycznego; nisko- / zeroemisyjny transport; akumulacja);

12) dostosowanie rolnictwa i leśnictwa do zmian klimatycznych;

13) zagrożenia związane z odejściem od produkcji rolniczej w stronę przemysłu rolniczego;
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14) organizmy żywe i ich ekosystemy;

15) zanik bioróżnorodności; ochrona gatunków dzikich i zagrożonych wyginięciem;

16)wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka (zdrowie fizyczne, zdrowie
psychiczne);

17) śmieci i odpady; tendencje produkcji jednorazowej i krótkotrwałej;

18) recykling i gospodarowanie odpadami, działania na rzecz wyeliminowania zbędnej
produkcji;

19)wytwarzanie nowych związków i materiałów o pożądanych właściwościach
biodegradowalnych i służących poprawie jakości życia i środowiska naturalnego;

20) konieczność odejścia od systemu ekonomiczno-społecznego opartego o wzrost
wykładniczy na rzecz systemu zrównoważonego rozwoju w kontekście społecznym,
populacyjnym, ekonomicznym, politycznym;

21) negatywne skutki nakręcania permanentnego rozwoju produkcji; wykorzystanie
technologii sprzyjających środowisku;

22)wychowanie i edukacja zgodna z wartościami zrównoważonego rozwoju, proekologiczny
lobbing polityczny;

23) dobre praktyki tworzenia przestrzeni publicznej; rewitalizacja obiektów oraz przestrzeni
otwartych w duchu New European Bauhaus – kulturalnej i zrównoważonej przestrzeni
współpracy.

2. W uzasadnionych przypadkach finansowanie może uzyskać inne niż wymienione powyżej
działanie badawcze pod warunkiem, że podejmuje ono tematykę transformacji środowiska
i proekologiczną, współczesnych wzywań w obliczu zmian klimatycznych, adaptacji
społeczeństwa do nowych warunków i przyczyni się ono do osiągnięcia celów Inicjatywy,
w szczególności zwiększenia realnego wpływu działalności naukowej uczelni, na jej
otoczenie w regionie, Europie oraz na świecie, a także do złożenia wniosku grantowego
w międzynarodowym programie na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia działania badawczego jest złożenie
wypełnionego Wniosku konkursowego dostępnego w formie formularza na stronie
internetowej poświęconej Inicjatywie, tj. www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.

4. Działanie badawcze, o którym mowa w ust.3, określone jest we wniosku o dofinasowanie
jako „projekt”.

5. We wniosku o dofinasowanie należy wskazać lidera projektu, który jest jednocześnie
wnioskodawcą w konkursie.

6. Wnioskodawca oświadcza, że projekt, który jest przedmiotem wniosku, nie jest
finansowany ze źródeł zewnętrznych.

http://www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
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7. We wniosku należy wymienić najważniejsze osiągnięcie publikacyjne lidera zespołu z lat
2019–2021, opisać cele i plan projektu, określić spodziewany wpływ projektu na otoczenie
zewnętrzne w ujęciu regionalnym i globalnym, wymienić pozycje budżetowe projektu oraz
podać ich szacunkowe koszty, a także uzasadnić, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie
na zwiększenie szansy na złożenie i uzyskanie grantu, o którym mowa w § 1, ust. 5.

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania minimum jednego wysoko
punktowanego osiągnięcia publikacyjnego, a także innego rezultatu w postaci wystaw,
prelekcji, działań upowszechniających, informacyjno-komunikacyjnych itp., które zamierza
uzyskać wraz z zespołem projektowym dzięki przyznanemu wsparciu, oraz zadeklarowania
złożenia wniosku grantowego w programie Horyzont Europa do 30 czerwca 2023 roku.

9. Wnioskodawca przez cały okres tworzenia, a następnie składania międzynarodowego
wniosku grantowego, o którym mowa w § 1, ust. 5, może korzystać ze wsparcia Działu
Projektów oraz wydziałowych zespołów ds. projektów.

10. Na działania, których efektem będzie zawarcie partnerstwa międzynarodowego,
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego do programu
Horyzont Europa, zespół projektowy będzie miał do dyspozycji pulę środków w wysokości
do 30 tys. zł, które mogą zostać przeznaczone na dodatki zadaniowe dla pracowników UŚ.
Na sfinansowanie niniejszych działań w konkursie przeznacza się łącznie do 210 tys. zł ze
środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi
Priorytetowej PO WER, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

11. Kosztem kwalifikowalnym w konkursie jest wynagrodzenie za prace związane
z prowadzeniem badań w projekcie dla członków zespołu projektowego niebędących
pracownikami UŚ stanowiące do 20% maksymalnej wysokości dofinansowania jednego
wniosku. Wynagrodzenie może być przyznane doktorantom i studentom UŚ oraz
naukowcom spoza Uniwersytetu w oparciu o umowę o dzieło.

12. Oceny wniosków dokonuje Zespół ds. ewaluacji utworzony przy Radzie Naukowej
Inicjatywy zwany dalej Zespołem.

13. Wnioski konkursowe zostają poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
Ocena formalna polega na analizie spełnienia kryteriów udziału w konkursie oraz
terminowości złożenia wniosku. Ocena merytoryczna polega na analizie poziomu
naukowego oraz zgodności tematyki projektu z celami niniejszego konkursu,
interdyscyplinarności projektu, wpływie projektu na otoczenie zewnętrzne, a także
zasadności kosztorysu. Oceniane będą również szanse na złożenie i uzyskanie grantu
Horyzont, wpływ deklarowanych rezultatów na ewaluację działalności naukowej UŚ
(zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019
r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dz.U. 2019 poz. 392). Ocenie
podlegać będzie również komponent związany z upowszechnianiem wyników projektu.
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14. Wniosek o dofinasowanie może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Szczegółową punktację
zawarto w formularzu wniosku konkursowego na stronie internetowej Inicjatywy
Doskonałości Badawczej: www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.

15. Na podstawie dokonanej oceny Zespół sporządza protokół z listą rankingową
i rekomendacjami do otrzymania dofinansowania.

16. Decyzje o przyznaniu środków podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Zespołu.
17. Decyzja Rektora w sprawie przyznania dofinansowania ma charakter ostateczny.
18. Wnioskodawca zostaje poinformowany o decyzji Rektora w sprawie dofinansowania

projektu drogą mailową w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia naboru wniosków
w konkursie.

19. Lista dofinasowanych wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Inicjatywy
Doskonałości Badawczej (www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci) wraz z imionami
i nazwiskami Wnioskodawców.

20. Termin realizacji projektu upływa 30 czerwca 2023 roku.
21. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych w ramach konkursu, jak również

przyjęcie nowych środków trwałych (OT) zakupionych w ramach dofinasowania może się
odbywać maksymalnie do 30 listopada 2022 roku, po tym terminie realizowanie zamówień
nie będzie możliwe. Wyjątek stanowią środki finansowe określone w par. 4 ust. 10, które
mogą być wydatkowane do 30.06.2023 r.

22. Beneficjent niniejszego konkursu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania
potwierdzającego wykonanie projektu w terminie nie przekraczającym 30 dni od jego
zakończenia. Sprawozdanie w formie formularza online jest zamieszczone na stronie
Inicjatywy.

23. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Działu Nauki
o osiągnięciu rezultatu publikacyjnego lub artystycznego, o którym mowa w ust. 8, za
pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Inicjatywy:
https://formularze.us.edu.pl/site/index/477.

24. Rozliczenie środków finansowych określonych w ust. 10 nastąpi w sposób zgodny
z zasadami projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych.

25. Beneficjent jest zobowiązany do przesłania do Działu Nauki recenzji złożonego wniosku
grantowego w konkursie Horyzont Europa po pierwszym etapie jego oceny, za
pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Inicjatywy.

26. Warunkiem rozliczenia projektu jest dopełnienie obowiązków, o których mowa w §4, ust.
22, 23 oraz 24 niniejszego regulaminu.

27. Niezłożenie wniosku grantowego w konkursie Horyzont Europa będzie skutkować brakiem
możliwości aplikowania o środki z programu IDB oraz wykluczeniem z programów
projakościowych UŚ dla lidera projektu na okres dwóch lat.

http://www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
http://www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
https://formularze.us.edu.pl/site/index/477
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§ 5

Zobowiązania Beneficjentów w zakresie działań promocyjnych

1. Beneficjenci są zobowiązani do informowania o źródle finansowania swoich badań,
umieszczając w publikacji formułę: Działania badawcze wsparte ze środków przyznanych
w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (w wersji angielskiej: The research activities co-financed by the funds
granted under the Research Excellence Initiative of the University of Silesia in Katowice;
bądź jej ekwiwalent w języku publikacji).

2. Beneficjenci są zobowiązani do podejmowania współpracy w zakresie informacji
o działalności badawczej i popularyzacji wyników projektu uzyskanych dzięki udziałowi
w konkursie.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. W rozumieniu art. 4, pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
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, s.1)-
dalej RODO, administratorem danych osobowych członków interdyscyplinarnych zespołów
badawczych zgłaszanych do konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2. Administrator spełnia obowiązek informacyjny RODO wobec członków zespołów
badawczych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO, członkowie zespołów badawczych
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwe uczestnictwo w konkursie.

4. Wyrażenie zgody wiąże się również z opublikowaniem na stronie internetowej Inicjatywy
Doskonałości Badawczej (www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci) imienia i nazwiska
Wnioskodawcy w wynikach konkursu „Zielony Horyzont”.
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5. Oświadczenie wszystkich członków zespołów projektowych o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu gromadzi i przechowuje Lider zespołu projektowego

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu może ulec zmianie, o czym informuje się na stronie poświęconej
Inicjatywie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Rektor.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

Klauzula informacyjna RODO dla członków zespołu projektowego w ramach konkursu
pn. „Zielony Horyzont”

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach,
reprezentowany przez Rektora. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2. przez e-mail: iod@us.edu.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, tytuł naukowy,
adres e-mail w celu udziału w konkursie „Zielony Horyzont” na sfinansowanie działań badawczych,
podejmujących tematykę transformacji środowiska i proekologiczną w ramach „Inicjatywy
doskonałości badawczej”.
Ponadto, w celach informacyjnych oraz promocji działań badawczych programu „Inicjatywa
Doskonałości Badawczej” oraz ze względu na wzmocnienie widzialności Uczelni, Pani/Pana dane
osobowe oraz wizerunek w postaci zdjęć/materiałów audiowizualnych możemy upubliczniać na
stronach internetowych administrowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz na
portalach społecznościowych. Upublicznienie wizerunku może dotyczyć pojedynczego naukowca
lub członków zespołu projektowego realizujących dofinasowany projekt, w tym w zestawieniu
z wizerunkami innych osób (zdjęcia grupowe).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz e
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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):

 Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału
w konkursie jako członka interdyscyplinarnego zespołu projektowego stworzonego na
potrzeby niniejszego konkursu.

 Wykonanie zadania publicznego realizowanego w interesie uczelni, polegającego
w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych,
transferze wiedzy i technologii do gospodarki, upowszechnianiu w ramach funkcjonowania
zespołów badawczych osiągnięć nauki i kultury oraz działalności na rzecz społeczności
lokalnych i regionalnych (art. 11 ust. 1 pkt. 3, 9 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Statut Uniwersytetu Śląskiego; Regulamin
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Organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego);

4. Kategorie danych osobowych i źródła ich pozyskania (dotyczy przypadków pozyskiwania
danych osobowych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą)
Pani/Pana dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres e-mail zostały
przekazane przez osobę zgłaszającą, czyli lidera projektu w konkursie „Zielony Horyzont”
w ramach programu pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w ramach konkursu pn. „Zielony Horyzont” będą
przetwarzane do 12 miesięcy od czasu spełnienia warunku, o którym mowa w §4, ust. 21 oraz 22
regulaminu konkursu. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych
osobowych dla celów wzajemnej wymiany doświadczeń naukowych dane będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym
do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres mailowy: dn@us.edu.pl, bądź korespondencyjny: Dział Nauki,
Bankowa 12, 40-007 Katowice.

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu

na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu
bezpośredniego lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku
przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym
momencie bez względu na szczególną sytuację;

7) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mailto:dn@us.edu.pl
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu
konkursu pn. „Zielony Horyzont” oświadczam, że:

 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
udziału w konkursie jako członek interdyscyplinarnego zespołu projektowego stworzonego
na potrzeby niniejszego konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału
w konkursie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) mojego wizerunku na zdjęciach oraz
materiałach audiowizualnych w celach informacyjnych oraz promocji działań badawczych
programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej” oraz ze względu na wzmocnienie
widzialności Uczelni.
Zgoda obejmuje: wykorzystanie, publiczne udostępnianie, utrwalanie, obróbkę, powielanie,
archiwizację, tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, publikację,
w tym w zestawieniu z wizerunkami innych osób (zdjęcia grupowe) za pośrednictwem
dowolnego medium (lokalnego, ogólnopolskiego lub zagranicznego), w tym w Internecie
oraz w formie drukowanej.
Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie, bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

……………..data…………………… ……………………………………….
podpis członka zespołu projektowego

*niepotrzebne skreślić


