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1 Cel

Celem dokumentu jest określenie warunków korzystania przez użytkowników z systemu LSI oraz 
zapewnienie dostępu do aktualnej informacji w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym 
określenie: 

1. definicji administratora danych osobowych i jego obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności 
z tytułu przetwarzania danych w zbiorze;

2. odpowiedzialności operatora;

3. zdefiniowanie zasad bezpieczeństwa informacji podczas pracy w systemie LSI;

4. określenie obowiązków użytkownika, w tym obowiązków podczas przetwarzania danych 
osobowych.

Przepisy prawa:

 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych;

 rozporządzenie 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 .

2 Zakres

Niniejszy dokument stosują wszyscy użytkownicy systemu LSI:

 eksperci;
 wnioskodawcy;
 beneficjenci, wykonawcy.

3 Postanowienia ogólne

1. RUS-LSI, określa zakres obowiązków i odpowiedzialności użytkowników systemu LSI 
w zakresie bezpieczeństwa informacji. RUS-LSI jest syntezą informacji zawartych w Polityce 
Bezpieczeństwa Informacji NCBR, Polityce Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych NCBR 
oraz Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych NCBR, reguluje obszary bezpieczeństwa 
informatycznego i ochrony informacji.

2. Rozpoczęcie pracy z systemem LSI jest poprzedzone akceptacją RUS-LSI. Użytkownik 
zobowiązany jest zaakceptować RUS-LSI podczas pierwszego logowania do systemu LSI. Brak 
akceptacji RUS-LSI spowoduje wylogowanie z systemu LSI i brak możliwości kontynuacji pracy 
w systemie LSI. W przypadku aktualizacji RUS-LSI użytkownik zobowiązany będzie 
zaakceptować zaktualizowaną wersję. Brak akceptacji zaktualizowanej wersji RUS-LSI 
spowoduje wylogowanie z systemu LSI i brak możliwości kontynuacji pracy w systemie LSI. 
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Informacja o dacie i godzinie złożenia przez użytkownika oświadczenia o akceptacji RUS-LSI 
jest przechowywana w systemie LSI.

3. System LSI jest prowadzony i nadzorowany przez operatora.

4 Warunki techniczne korzystania z systemu LSI

1. W celu prawidłowego korzystania z systemu LSI niezbędne są:

a. połączenie z siecią Internet;

b. zainstalowana przeglądarka internetowa:

 najnowsza wersja Google Chrome;

 najnowsza wersja Mozilla Firefox.

c. uruchomienie obsługi skryptów Java Script;

d. wyłączenie blokowania wyskakujących okien w przeglądarce internetowej.

2. Dostęp do aplikacji nie jest możliwy za pomocą przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej.

3. System LSI jest dostępny dla użytkowników całodobowo przez bezpieczne szyfrowane 
połączenie SSL pod adresem:

https://lsi.ncbr.gov.pl — Panel użytkownika;

https://lsi.ncbr.gov.pl/ekspert — Panel eksperta.

4. Operator, w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji 
funkcjonalności systemu LSI ma prawo czasowo zawiesić dostęp użytkownika do systemu LSI 
na okres niezbędny do wykonywania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych 
zdarzeń. O planowanych przerwach związanych z prowadzeniem prac o których mowa w zdaniu 
poprzednim, operator informuje na swojej stronie internetowej pod adresem:  
http://www.ncbr.gov.pl/.

5. Komputer użytkownika powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury 
powinny być aktualizowane na bieżąco oraz oprogramowanie powinno być stale włączone.

6. Podczas pracy z systemem LSI na komputerze użytkownika nie powinny być uruchomione, 
żadne procesy i usługi, które mogą negatywnie wpływać na stabilność pracy i bezpieczeństwo 
danych.

5 Polityka haseł 

1. Użytkownik zobowiązany jest do bezterminowego zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić NCBR na szkodę.

2. Hasła użytkowników podlegają następującym zasadom:

a. hasło składa się z minimum 8 znaków;

https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://lsi.ncbr.gov.pl/ekspert
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b. hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej 
i małej litery, oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#);

c. hasło musi być zmieniane minimum co 30 dni;

d. kolejne hasła muszą być różne, zapamiętywanych jest 6 ostatnich haseł;

e. hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność;

f. zabrania się udostępniania haseł innym osobom.

3. Zabrania się tworzenia haseł na podstawie:

a. cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.),

b. sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx),

c. identyfikatora użytkownika.

4. Zabrania się tworzenia haseł łatwych do odgadnięcia.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego bezpieczne 
przechowywanie.

6. Hasła nie mogą być ujawniane w sposób celowy lub przypadkowy i powinny być znane 
wyłącznie użytkownikowi.

7. Hasła nie powinny być przechowywane w formie dostępnej dla osób nieupoważnionych:

a. w plikach, 

b. na kartkach papieru w miejscach dostępnych dla osób trzecich,

c. w skryptach, 

d. w innych zapisach elektronicznych i papierowych, które byłyby dostępne dla osób trzecich.

8. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia 
ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła.

9. Hasło użytkownika, umożliwiające dostęp do systemu LSI, utrzymuje się w tajemnicy również 
po upływie jego ważności.

10. Hasła do systemu LSI nie powinny być przekazywane, ani przesyłane za pomocą telefonu, 
faksu, poczty e-mail w formie jawnej.

11. Blokada tymczasowa konta następuje w przypadku 3 krotnego, błędnego wpisania nazwy 
użytkownika lub hasła. Blokada ustępuje automatycznie po min. `15 minutach.

12. Za poprawność danych wprowadzanych do systemu LSI odpowiada użytkownik.

13. Zabronione jest korzystanie z systemu LSI z użyciem danych dostępowych innego użytkownika.
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6 Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy z systemem 
LSI

1. Rozpoczynając prace z systemem LSI należy sprawdzić ogólny stan używanego sprzętu oraz 
ocenić jakość (niestandardowe komunikaty, itp.) pracy urządzenia.

2. Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się zgodnie z komunikatami uruchamianego systemu 
LSI. Użytkownik loguje się do systemu LSI używając swojego identyfikatora i hasła.

3. Pracując z systemem LSI użytkownik zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa tego 
procesu. Podczas pracy należy pamiętać o następujących czynnościach:

a. ustawieniu monitorów w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp 
do wyświetlanych informacji;

b. blokowaniu dostępu do systemu operacyjnego poprzez naciśnięcie przycisków Logo 
Windows + L;

c. używaniu wygaszacza ekranu chronionego hasłem;

d. wylogowywaniu się z systemu LSI  każdorazowo po zakończeniu pracy w systemie LSI.

4. Użytkownik zostanie automatycznie wylogowany po 15 minutach bezczynności w systemie LSI. 
Należy na bieżąco zapisywać wprowadzone dane, aby uniknąć ich utraty.

7 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

1) W zakresie programów krajowych, międzynarodowych, Programu Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 oraz w zakresie wymaganym do rejestracji konta i w celu 
utrzymania oraz rozwoju systemu LSI - administratorem danych osobowych jest Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;

2) W zakresie danych ekspertów, wnioskodawców, beneficjentów i partnerów programu PO IR, 
administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą 
w Warszawie 00-926, Wspólna 2/4. Minister jako administrator danych osobowych powierzył 
NCBR przetwarzanie określonych danych osobowych w związku z realizacją PO IR na 
warunkach i w celach określonych w porozumieniu oraz umocował NCBR do dalszego 
powierzenia powierzonych danych;

3) W zakresie danych ekspertów, wnioskodawców i beneficjentów programu PO WER 
administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą 
w Warszawie 00-926, Wspólna 2/4. Minister jako administrator danych osobowych powierzył 
NCBR przetwarzanie określonych danych osobowych w związku z realizacją PO WER na 
warunkach i w celach określonych w porozumieniu oraz umocował NCBR do dalszego 
powierzenia powierzonych danych;
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4) W zakresie danych ekspertów, wnioskodawców i beneficjentów programu PO PC 
administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą 
w Warszawie 00-926, Wspólna 2/4. Minister jako administrator danych osobowych powierzył 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa przetwarzanie określonych danych osobowych w związku 
z realizacją PO PC na warunkach i w celach określonych w porozumieniu, zaś  Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa powierzyło przetwarzanie danych osobowych NCBR jako 
beneficjentowi, w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie.

5) z inspektorem ochrony danych właściwym dla pkt 1 można się skontaktować poprzez kontakt: 
iod@ncbr.gov.pl. 

6) z inspektorem ochrony danych właściwym dla pkt 2-4 można się skontaktować poprzez 
kontakt: IOD@mfipr.gov.pl.

7) w zakresie pkt 1 dane osobowe są przetwarzane w celu wsparcia procesu przygotowania, 
złożenia oraz obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach prowadzonych 
przez NCBR, aplikowania o dofinansowanie projektów na zasadach szczegółowo opisanych 
w regulaminach poszczególnych konkursów prowadzonych przez NCBR, które zostały 
ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej NCBR, rejestracji i utrzymania konta, komunikacji 
z Użytkownikiem oraz obsługi Incydentów, prowadzenia bazy kandydatów na ekspertów 
NCBR,  udziału w wyborze projektów do dofinansowania,  wykonywania zadań związanych z 
realizacją praw i obowiązków NCBR wynikających z umowy o dofinansowanie projektu lub 
decyzji o dofinansowanie projektu w związku z niezbędną obsługą realizowanych przez NCBR 
zadań ustawowych wynikających z art. 27-45 ustawy o NCBR.

8) w zakresie pkt 2 dane osobowe są przetwarzane w celu aplikowania o środki unijne i realizacji 
projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia 
beneficjentom, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach POIR, a także prowadzenia naboru na kandydatów na 
ekspertów, prowadzenia oraz zamieszczania na stronie internetowej NCBR wykazu 
kandydatów na ekspertów oraz udziału ekspertów w wyborze projektów lub realizacji praw 
i obowiązków NCBR wynikających z umowy o dofinansowanie oraz oceny pracy ekspertów.

9) w zakresie pkt 3 dane osobowe są przetwarzane w celu aplikowania o środki unijne i realizacji 
projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia 
uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER, a także w celu prowadzenia naboru 
na kandydatów na ekspertów, prowadzenia oraz zamieszczania na stronie internetowej NCBR 
wykazu kandydatów na ekspertów, udziału ekspertów w wyborze projektów lub realizacji praw 
i obowiązków NCBR wynikających z umowy o dofinansowanie, oceny pracy ekspertów oraz 
akredytacji ekspertów, prowadzenia oraz zamieszczenia na stronie internetowej NCBR listy 
kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację, prowadzenia ewaluacji.  

10) w zakresie pkt 4 dane osobowe są przetwarzane w celu aplikowania o środki europejskie i 
realizacji projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w tym kwalifikowalności 
wydatków, udzielania wsparcia przedmiotowego projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO PC, 

11) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO w celu 
określonym w pkt. 7-10 w związku z przepisami ustawy o NCBR oraz Ustawy wdrożeniowej 
2014-2020 oraz Ustawy wdrożeniowej 2021-2027, 

mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
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12) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów; 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację celów wyżej wymienionych.

13) dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji zadań przez NCBR, 
zgodnie z ustawą o NCBR, w okresie przetwarzania wynikającym z regulaminu konkursu oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji; Dane osobowe przekazane wyłącznie w związku 
z założeniem Konta będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta.

14) odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji 
przez NCBR zadań, w tym: firmy badawcze realizujące na zlecenie Instytucji Zarządzającej 
lub Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach Programów 
Operacyjnych obsługiwanych przez NCBR oraz specjalistyczne firmy realizujące na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole oraz audyty w 
ramach Programów Operacyjnych obsługiwanych przez NCBR oraz kontrole w zakresie 
zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowy z RODO. Dane te 
mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne 
lub organizacyjne, w szczególności NCBR+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

15) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, sprzeciwu  wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem 
mailowym wskazanym w pkt 5 lub pkt 6 powyżej;

16) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim 
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia w wypadku uznania, że administrator danych osobowych naruszył przepisy o 
ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez administratora danych 
osobowych Pani/Pana danych;

17) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

18) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8 Obowiązki operatora i użytkownika w zakresie przetwarzania danych 
osobowych

1. Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z przepisami 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  i ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie 
danych osobowych.

2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ww. rozporządzenia oraz ustawy, 
o których mowa w pkt 1 powyżej.
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3. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe 
oraz informacje o sposobie i miejscu ich zabezpieczenia.

4. Wszyscy użytkownicy przetwarzający dane osobowe obowiązani są dołożyć szczególnej 
staranności w celu ochrony interesu osób, których dane dotyczą a w szczególności należy 
przestrzegać, aby dane te były:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 
dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 
dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w 
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi 
celami („ograniczenie celu”);

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 
przetwarzane („minimalizacja danych”);

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby 
dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 
niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez 
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane 
osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane 
wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 
historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem 
że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy 
RODO („ograniczenie przechowywania”);

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, 
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

9 Zgłaszanie błędów i incydentów związanych z funkcjonowaniem 
systemu LSI

1. Użytkownicy systemu LSI zobowiązani są do zgłoszenia zauważonych błędów i incydentów 
związanych z funkcjonowaniem systemu LSI do koordynatora konkursu wysyłając e-mail na 
adres wskazany w informacjach o konkursie publikowanych na stronie www.ncbr.gov.pl. 

2. Wysyłając maila z informacją o błędzie należy podać:

a. swój login, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;

b. datę i godzinę wystąpienia błędu;

c. rodzaj i wersję przeglądarki internetowej na której pojawił się błąd;

d. przynajmniej jeden zrzut ekranu obrazujący opisany błąd;

e. szczegółowy opis błędu;

3. Koordynator Konkursu błędy i incydenty wskazane w ustępie 1 zgłasza w aplikacji Helpdesk. 
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4. Brak którejkolwiek z informacji podanych w ustępie 2 może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

5. W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 
informacje  należy zgłosić na adres e-mail:  inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;

10 Odpowiedzialności operatora

1. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z systemu LSI 
niezgodnym z zasadami RUS-LSI.

2. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z systemu LSI, bądź 
w związku z niewłaściwym działaniem systemu LSI spowodowanym błędami, brakami, 
zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, 
awarią łączy sieci Internet lub w związku ze źle skonfigurowaną stacją roboczą użytkownika 
i złośliwym oprogramowaniem zainstalowanym na stacji roboczej użytkownika.

3. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności systemu LSI. 
jednak nie gwarantuje 100% dostępności.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu LSI z przyczyn 
niezależnych od operatora.

5. Dostęp i korzystanie z systemu LSI jest bezpłatne.  

11 Postanowienia końcowe

1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści RUS-LSI.

2. W przypadku zmian RUS-LSI, operator zamieści treść nowego RUS-LSI w systemie LSI.

3. RUS-LSI wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w systemie LSI.

4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z RUS-LSI. 

 
12 Terminologia

Administrator Danych 
Osobowych

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, której 
tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 

mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
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szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Ekspert specjalista posiadający wiedzę  w danej dziedzinie, który współpracuje 
z Centrum na podstawie umowy ramowej o współpracy. Umowa jak i 
dodatkowe wytyczne zostały wprowadzone w życie zarządzeniem 
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 108/2016  z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad współpracy z ekspertami 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Incydent Pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych 
zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają 
znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i 
zagrażają bezpieczeństwu informacji (na podstawie normy PN-ISO/IEC 
27002).

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Operator Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ulicy Chmielnej 
69, 00-801 Warszawa, działające na podstawie ustawy o Centrum.

Przetwarzanie Operacje wykonywane na danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 
lub niszczenie.

RUS-LSI Regulamin Użytkownika systemu LSI.

System LSI Lokalny System Informatyczny NCBR, który wspiera proces 
przygotowania, złożenia, obsługi wniosków o dofinansowanie oraz 
nadzoru nad finansowaniem i wykonaniem projektów w ramach umów..
System LSI składa się z modułów przeznaczonych dla konkretnych 
grup użytkowników np. Generator wniosków, Panel Eksperta, itp. 

Użytkownik Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ma zarejestrowane konto w systemie LSI, w 
tym eksperci, wnioskodawcy, wykonawcy i beneficjenci.

Wnioskodawca Podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu, który  składa 
wniosek w systemie LSI.

Wykonawca Wybrany w drodze konkursu Wnioskodawca, z którym Dyrektor NCBR 
zawarł umowę o wykonanie i finansowanie projektu.

Beneficjent Podmiot wskazany w art. 2 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej 2014-2020 oraz 
Ustawy wdrożeniowej 2021-2027.
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PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.
Ustawa o Centrum Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju. 
Ustawa wdrożeniowa 
2014-2020

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020. 

Ustawa wdrożeniowa 
2021-2027

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. z zasadach realizacji zadań 
finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 
– 2027.

RODO ROZPORZĄDZENIE 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) (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

W treści dokumentu podane terminy zostały podkreślone nie dotyczy skrótów.

13 Rejestr zmian

Lp. Data Opis Dotyczy 
stron(y)

Wprowadzający 
zmianę

1 2912.20
22

Aktualizacja regulaminu 4-8; 11-12 Jakub Wojtkowski
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