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Kwestionariusz do wyboru najlepszych technologii i produktów
powstałych w oparciu o odzyskane składniki nawozowe – azot i fosfor,
które będą promowane na rynku

Typ dokumentu

Ulotka informacyjna

Zapraszamy do udziału w ankiecie w ramach programu H2020 NUTRIMAN (818470),
dotyczącej wyboru najlepszych dostępnych technologii i produktów związanych z odzyskiem
azotu i fosforu oraz ich promowania i wdrożenia na rynku. W tym dokumencie znajdzie
Pan/Pani informacje dotyczące ochrony danych.
WAŻNE: Prosimy nie przesyłać wypełnionych ankiet bez zapoznania się z niniejszą ulotką
informacyjną i podpisania formularza zgody uczestnictwa w ankietyzacji (szablon w
załączeniu). Jeśli prześle Pani/Pan kwestionariusz bez podpisanego formularza zgody,
usuniemy wszystkie Pani/Pana dane i nie będziemy ich przetwarzać. Proszę nie podawać
danych osobowych osób trzecich bez podpisywania formularza zgody.
Dobrowolne uczestnictwo
Udział Pani/Pana w badaniu ankietowym dotyczącym „wyboru najlepszych technologii i
produktów powstałych w oparciu o odzyskane składniki nawozowe – azot i fosfor, które będą
promowane na rynku jest dobrowolny. Nawet po wyrażeniu zgodny na udział w badaniu
może Pani/Pan zmienić zdanie i wycofać się nawet po podpisaniu formularza zgody. Nie ma
żadnych negatywnych konsekwencji, niezależnie od tego, co Pani/Pan zdecyduje. Zawsze
może Pani/Pan bez podania przyczyny odmówić odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli wyraża
Pani/Pan zgodę na uczestnictwo w wypełnianiu kwestionariusza, to proszę o zachowanie tego
formularza informacyjnego oraz o wypełnienie i podpisanie załączonej zgody.
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Kim jesteśmy?
Projekt NUTRIMAN 1 (Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku
składników nawozowych) jest projektem Unii Europejskiej, który w ramach programu
Horyzont 2020 otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego –
grant nr. Konsorcjum NUTRIMAN22 składa się z 18 partnerów (jednostki naukowo-badawcze
i izby rolnicze) z 8 państw europejskich. Organizacją koordynującą jest Terra Humana Ltd.
NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę na
temat "gotowych do zastosowania" technologii w zakresie produkcji i wykorzystania bionawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych z praktyką.
Prywatność: Jakie dane osobowe gromadzimy z kwestionariusza i celu przetwarzania?
Pani/Pan zostanie poproszony o dobrowolne podanie danych kontaktowych (takich jak imię i
nazwisko, adres e-mail, stanowisko, organizacja). Jeśli Pani/Pan dobrowolnie poda dane
kontaktowe, wtedy odpowiedzi z kwestionariusza przestaną być anonimowe dla pracownika
naukowego. Wszelkie dane osobowe lub firmowe, które Pani/Pan dobrowolnie przekaże w
kontekście wypełniania kwestionariusza, będą przetwarzane tylko w celu dalszego kontaktu i
uzyskania dodatkowych informacji, związanych z technologiami i produktami do
odzyskiwania azotu z fosforu, tylko jeśli zajdzie taka potrzeba. Żadne dane osobowe ani
informacje identyfikacyjne nie będą zawarte w żadnych publikacjach ani prezentacjach
opartych na tych danych, a Pani/Pana odpowiedzi na tę ankietę pozostaną poufne. Dane
osobowe będą ściśle zarządzane i przechowywane zgodnie z Polityką RODO.
Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe
Dane, które zbieramy od Pani/Pana będą przechowywane w Europejskim Obszarze
Gospodarczym ("EOG"). Dane te będą zbierane przez osoby zatrudnione przy realizacji
projektu NUTRIMAN i przechowywane na komputerze koordynatora.
Kto może zobaczyć Twoje dane?
Twoje odpowiedzi na tę ankietę będą traktowane wewnętrznie i nie będą nigdzie
publikowane. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez członków konsorcjum
NUTRIMAN, będą mogły być analizowane przez członków konsorcjum NUTRIMAN,
przedstawicieli Agencji Wykonawczej ds. Badań z Komisji Europejskiej oraz zewnętrznej
rady doradczej NUTRIMAN dla rolników. Zarówno lista członków konsorcjum, jak i lista
członków "FAB" będą tworzone zgodnie z umową UE nr. 818470. Twoje dane osobowe nie
zostaną przekazane stronom trzecim, które nie są wymienione w tym dokumencie.
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https:/www.nutiman.net/project
https:/www.nutiman.net/project/consortium
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Okres przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane zgodnie z prawnymi zobowiązaniami konsorcjum NUTRIMAN
(12,5 roku) .
Twoje prawa
Możesz skontaktować się z koordynatorem konsorcjum NUTRIMAN (patrz sekcja
"Kontakt"), aby skorzystać z praw, które uzyskałeś zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie danych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (28 kwietnia 2016 r.)
Parlamentu Europejskiego i Rady w skrócie RODO, która obejmuje (1) prawo do dostępu do
twoich danych, (2) do ich poprawiania, (3) do ich usunięcia, (4) do ograniczenia
przetwarzania twoich danych, (5) prawo do przenoszenia danych i (6) prawo do sprzeciwiania
się przetwarzaniu.
1. Prawo dostępu (zgodnie z art. 15 RODO)
Może nas Pani/Pan zapytać, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe, a jeśli tak, to
uzyskać dostęp do tych danych w formie kopii. Po spełnieniu żądania dostępu udostępnimy
również dodatkowe informacje, takie jak cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, a
także wszelkie inne informacje niezbędne do korzystania z istoty tego prawa.
2. Prawo do sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO)
Ma Pani/Pan prawo do poprawienia danych w przypadku niedokładności lub
niekompletności. Na żądanie poprawimy niedokładne dane osobowe o Pani/Panu i biorąc pod
uwagę cele przetwarzania, uzupełnimy niekompletne dane osobowe, które mogą obejmować
dostarczenie dodatkowego oświadczenia.
3. Prawo do usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO)
Ma Pani/Pan również prawo do usunięcia swoich danych osobowych, co oznacza usunięcie
tych danych przez nas oraz, w miarę możliwości, każdego innego kontrolera, któremu te dane
zostały uprzednio upublicznione przez nas. Usuwanie danych osobowych ma miejsce w
przypadkach określonych prawem i wymienionych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO). Obejmuje to sytuacje, w których dane osobowe nie są już
potrzebne w odniesieniu do pierwotnych celów, dla których zostały przetworzone, oraz
sytuacji, w których zostały one przetworzone niezgodnie z prawem. Ze względu na sposób, w
jaki wykonujemy określone usługi, może minąć trochę czasu, zanim zostaną usunięte kopie
zapasowe.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO)
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że
zawiesimy przetwarzanie danych na określony czas. Okoliczności, które mogą prowadzić do
tego prawa, obejmują sytuacje, w których dokładność danych osobowych została
zakwestionowana, ale potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować ich (nie) dokładność. To
prawo nie uniemożliwia nam dalszego przechowywania danych osobowych. Poinformujemy
Panią/Pana, kiedy ograniczenie zostanie zniesione.
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5. Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)
Pani/Pana prawo do przenoszenia danych oznacza, że Pani/Pan może poprosić nas o
udostępnienie swoich danych osobowych na powszechnie używanych czytnikach i przesłanie
bezpośrednio do innego kontrolera, jeśli jest to technicznie wykonalne. Na żądanie gdy jest to
technicznie wykonalne, prześlemy Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio do innego
kontrolera
6. Prawo do sprzeciwu. (zgodnie z art. 21 RRSO)
Pani/Pan ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, co
oznacza, że możesz poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali tych danych. Dotyczy to tylko
przypadku, gdy podstawa prawna przetwarzania (w tym profilowanie) stanowi podstawę
prawną przetwarzania (patrz "Podstawa prawna" powyżej). W każdym momencie bezpłatnie,
może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych. Jeśli
skorzysta Pani/Pan z tego prawa, nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych.
7. Wycofanie zgody
Może Pani/Pan wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, postępując zgodnie z
instrukcjami dotyczącymi przetwarzania, na które wyrażono zgodę. W przypadku wycofania
prosimy o kontakt z koordynatorem projektu NUTRIMAN.
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