
 
 

 

Zasady Konkursu 
w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK PIB 

I. Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest wyłonienie i dofinansowanie projektów służących 
bezpiecznemu i twórczemu wykorzystywaniu nowych technologii w edukacji informatycznej 
społeczeństwa. 

2. Tytuł przewodni cyklu rocznego 2019 — CYBERBEZPIECZEŃSTWO.  

3. Konkurs przebiega w dwóch edycjach, o podtytułach: 

• Edycja I — Społeczne i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa.  

• Edycja II — Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa.  

II. Zasady dofinansowania projektu  

1. Nabór wniosków w 2019 roku będzie prowadzony w dwóch edycjach. 

2. Ogłoszenie o Konkursie zostanie podane przez NASK PIB do publicznej wiadomości m.in. na stronie 
internetowej NASK PIB i w mediach społecznościowych. 

3. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat@nask.pl w następujących terminach: 

• Edycja I — od dnia ogłoszenia konkursu do 30 czerwca 2019 r. 

• Edycja II — od 4 listopada do 30 listopada 2019 r. 

4. Decyzje dotyczące dofinansowania są podejmowane nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu na 
złożenie wniosku.  

5. Łączna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. w ramach każdej edycji Konkursu. 

6. Konkurs jest przeprowadzany jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego 
przeprowadzania oraz do projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania. 

7. Wszelka korespondencja będzie przesyłana na adresy e-mail osób wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie jako osoby do kontaktu. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Wnioski (zwane dalej „Wnioskiem”) o dofinansowanie mogą składać:  

• osoby fizyczne (pełnoletnie) i prawne, 

• organizacje pozarządowe,  

• publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe. 

2. Dofinansowanie będzie udzielone na inicjatywy edukacyjne, zgodne z tematyką danej edycji Konkursu. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z realizacji projektu, m.in. w celu jego promocji. 

IV. Sposób składania wniosków 

1. Wniosek o dofinansowanie, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych zasad, należy złożyć 
wyłącznie na adres email: sekretariat@nask.pl w terminie wskazanym w pkt. II.3. 
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2. NASK PIB może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia Wniosku. 

V. Ogólne zasady dokonywania weryfikacji i oceny wniosków złożonych w Konkursie 

3. Podstawowe kryteria oceny projektów ubiegających się o dofinasowanie w ramach Funduszu Wspierania 
Inicjatyw Edukacyjnych NASK PIB to poziom merytoryczny proponowanej inicjatywy oraz wpływ na rozwój 
społeczeństwa w zakresie zastosowań i oddziaływania nowoczesnych technologii informatycznych.  

4. Ocena projektów jest przeprowadzana przez Kapitułę Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK 
PIB (zwaną dalej Kapitułą) powołaną przez Dyrektora NASK PIB. 

VI. Zasady dokonywania oceny 

Kapituła przedstawia listę rekomendowanych projektów Dyrektorowi NASK PIB, który podejmuje ostateczną 
decyzję o dofinansowaniu i jego wysokości. 

VII. Informacja o przyznaniu dofinansowania 

Po podjęciu przez Dyrektora NASK PIB decyzji o dofinansowaniu projektów, NASK PIB zamieszcza je na swojej 
stronie internetowej, a także w terminie 30 dni od ich publikacji pisemnie informuje każdego z wnioskodawców 
o decyzji Dyrektora NASK PIB. 

VIII. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu 

Warunkiem otrzymania przez wnioskodawcę dofinansowania jest zawarcie z NASK PIB umowy 
o dofinansowanie.  

IX. Procedura odwoławcza 

Od oceny dokonanej przez Kapitułę oraz od decyzji Dyrektora NASK PIB nie przysługuje odwołanie.  

X. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu 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. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest dobrowolna zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez uczestnika Konkursu w chwili składania Wniosku 
o dofinansowanie w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK PIB. 

3. NASK-PIB przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie wskazanym we Wniosku, tj.: 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. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być udostępnione przez NASK PIB podmiotom świadczącym 
NASK-PIB usługi teleinformatyczne, związane z obsługą Konkursu. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, wskazany w pkt. 
II niniejszych Zasad Konkursu. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, 
ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje 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 . 

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Dane osobowe uczestników Konkursu nie są przez NASK PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego 
podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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