START – oświadczenia Wnioskodawcy:
Niniejszym oświadczam, że:
1. Oświadczam, że znany jest mi Regulamin stypendiów dla młodych uczonych – programu START
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w szczególności w zakresie praw i obowiązków Wnioskodawcy i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
w celu organizacji i realizacji programów FNP, a w szczególności w procesie wyboru laureatów w
niniejszym programie.
3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
a) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku w niniejszym programie,
b) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, mająca
siedzibę przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa,
c) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt z IOD jest możliwy pod adresem:
iodo@fnp.gov.pl,
d) w stosunku do przekazanych FNP danych osobowych przysługują mi prawa wskazane w
Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Rozporządzeniu RODO, w
szczególności prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny
oraz wyrażam zgodę na udzielenie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej lub inne uprawnione podmioty, bez względu na wynik procesu
konkursowego.
5. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej (wynikającej z art. 270, 271, 273
kodeksu karnego dotyczącej przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz art. 297
kodeksu karnego)za przedkładanie podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę
albo nierzetelnych dokumentów oraz za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.
6. Oświadczam, że w przypadku otrzymania Stypendium przez Kandydata podmiot wystąpi o
wszystkie zgody komisji etycznych lub inne wymagane prawem zezwolenia niezbędne do
prowadzenia badań, których one dotyczą i rozpocznie realizację tych badań dopiero po uzyskaniu
odpowiednich zgód i zezwoleń.

