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Toruń, 11 września 2019r. 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza nabór wniosków 

o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 

regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY (FBiW-VB) 

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu 
bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla 
przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego.  

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 
Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-
Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy. 

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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I. CELE 

1. Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i 
przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu 
współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie 
wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.  

2. Cele szczegółowe projektu to: 

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii; 

2) wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym 
otoczeniem biznesu; 

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności 
rynkowej; 

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi; 

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R; 

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw; 

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym; 

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R. 

 

II. PRZEDMIOT WSPARCIA 

Przedmiotem wsparcia jest wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP1 prac badawczo-
rozwojowych w jednostkach naukowych2. 

 

III. GRANTOBIORCA 

1. W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub 
CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku 
osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

                                                           
1Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z załącznikiem 
I Rozporządzenia 651/2014. 
2Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 
U. 2018 poz. 1668). 
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2. Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. 

3. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie 
wewnętrznym Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach 
Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy. 

 

IV. ALOKACJA 

1. Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia w ramach FBiW-VB wynosi: 

a) Zakres 1: Przedsięwzięcie złożone przez Wnioskodawcę, który nie uzyskał wsparcia tj. nie podpisał 
umowy o powierzenie grantu w ramach projektu FBiW-VB (jeden przedsiębiorca/jeden wniosek) - 
9.600.000,00 PLN, 

b) Zakres 2: Przedsięwzięcie złożone przez Wnioskodawcę, który uzyskał wsparcie tj. podpisał umowę o 
powierzenie grantu w ramach projektu FBiW-VB (jeden przedsiębiorca/trzy wnioski) oraz Przedsięwzięcie 
złożone przez Wnioskodawcę, który nie uzyskał wsparcia w ramach projektu FBiW-VB (jeden 
przedsiębiorca/dwa wnioski)  - 3.840.000,00 PLN. 

2. Wnioskodawca, który nie uzyskał podczas wcześniejszych naborów wsparcia tj. nie podpisał umowy o 
powierzenie grantu w ramach projektu FBiW-VB, może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach 
Zakresu 1 oraz dwa wnioski w ramach Zakresu 2. 

3. Wnioskodawca, który uzyskał podczas wcześniejszych naborów wsparcie tj. podpisał umowę o 
powierzenie grantu w ramach projektu FBiW-VB, może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie wyłącznie w 
ramach Zakresu 2. 
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4. Dostępna alokacja podzielona została w następujący sposób: 

Nazwa projektu / zakresu Planowana wartość 
alokacji (PLN) 

Wydatki kwalifikujące 
się do objęcia 
wsparciem (PLN) 

Maksymalna 
wartość wsparcia 
(PLN) 

Fundusz Badań i Wdrożeń 
– Voucher Badawczy 

Zakres 1: Przedsięwzięcie 
złożone przez 
Wnioskodawcę, który nie 
uzyskał wsparcia w ramach 
projektu FBiW-VB (jeden 
przedsiębiorca/ jeden 
wniosek) 

9.600.000,00 PLN 

(w tym 5% przeznaczone 
na odwołania) 

 

nie mniej niż 20 000,00 
PLN 

nie więcej niż 
100 000,00 PLN 

 

nie więcej niż 

80 000,00 PLN 

Fundusz Badań i Wdrożeń 
– Voucher Badawczy 

Zakres 2: Przedsięwzięcie 
złożone przez 
Wnioskodawcę, który 
uzyskał wsparcie w ramach 
projektu FBiW-VB (jeden 
przedsiębiorca/trzy 
wnioski) oraz 
Przedsięwzięcie złożone 
przez Wnioskodawcę, który 
nie uzyskał wsparcia w 
ramach projektu FBiW-VB 
(jeden przedsiębiorca/dwa 
wnioski)  

3.840.000,00 PLN 

(w tym 5% przeznaczone 
na odwołania) 

 

 

V. WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi3 nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem. 

                                                           
3 Szczegółowe zasady dotyczące intensywności pomocy w ramach FBiW-VB reguluje: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne 
prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) 
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2. Intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia stanowić będzie określony procent wydatków 
kwalifikowalnych, w oparciu o wymogi właściwych Rozporządzeń określających podstawy prawne 
przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu wewnętrznego Kujawsko-
Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW – VB. 

3. Wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 20 000,00 PLN. 

4. Wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 100 000,00 PLN. 

5. Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN. 

 

VI. CHARAKTER KONKURSU 

1. Nabór ma charakter otwarty. 

2. Konkurs FBiW-VB jest podzielony na rundy aplikacyjne. 

3. Uruchomienie kolejnych rund Konkursu FBiW-VB może nastąpić w przypadku niewyczerpania alokacji w 
pierwszej rundzie na określone zakresy konkursowe. 

4. Runda aplikacyjna Konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów 
i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. 

5. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w kolejnych rundach Konkursu FBiW-VB może 
dotyczyć tylko jednego z zakresów konkursowych.  

6. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnej rundy konkursu, KPAI ogłasza nabór wniosków o 
dofinansowanie w kolejnej rundzie na swojej stronie internetowej. 

7. W ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie, KPAI przedstawia listę 
zakresów w ramach rundy i dostępnej alokacji.  

8. Zasady określone w Regulaminie obowiązują dla każdej rundy Konkursu FBiW-VB. 

9. Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie w ramach trzech przedsięwzięć. W 
przypadku złożenia większej ilości wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu FBiW-VB, 
rozpatrywaniu podlegać będą jedynie trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie złożone w terminie naboru 
(decyduje data złożenia wersji elektronicznej).  

10. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 1 prowadzony będzie od dnia 30.04.2019r. do 
dnia 17.05.2019r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez 
elektroniczny system składania wniosków. Całość alokacji zostanie przeznaczona na I rundę, w przypadku 
jej niewykorzystania zostanie uruchomiona kolejna runda aplikacyjna. 

                                                           
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
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11. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 2 prowadzony będzie od dnia 10.06.2019r. do 
dnia 01.07.2019r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez 
elektroniczny system składania wniosków. 

11a. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 3 prowadzony będzie od dnia 16.09.2019 r. do 
dnia 07.10.2019 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez 
elektroniczny system składania wniosków. 

12. W ramach środków wsparcia na poszczególne zakresy wsparcia FBiW-VB podział alokacji może być 
zmieniony. Celem takiego rozwiązania jest elastyczne i efektywne, z uwagi na specyfikę FBiW-VB, 
zagospodarowanie środków i dostosowanie wsparcia do potrzeb Grantobiorców w wyniku 
zagwarantowania możliwości poprzez zwiększenie alokacji dla Zakresu 1 wsparcia, w przypadku gdy 
pozostanie nadwyżka w wyniku mniejszej niż zakładano puli wniosków na Zakres 2 wsparcia. 

13. W przypadku złożenia w ramach rundy 1 większej liczby projektów, które przekroczą zaplanowaną 
wartość alokacji, KPAI będzie ogłaszała kolejne rundy bez podawania wartości alokacji, przeznaczając na 
nie środki pochodzące z niepodpisanych lub rozwiązanych umów o powierzenie grantu. 

 

VII. ZASADY APLIKOWANIA 

1. Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny 
system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl. 

2. Za prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej 
oraz wersji papierowej. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć w podanym powyżej terminie za 
pomocą ogólnodostępnego elektronicznego systemu składania wniosków, natomiast wersję papierową 
(tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w 
terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku. Wniosek złożony tylko 
w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia. 

3. Dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie i załączniki) należy złożyć w jednym egzemplarzu. 

4. Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest: 

a) biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń,  
VII piętro, sekretariat; 

b) biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Młynarska 1a/3, 87-800 Włocławek; 

c) biuro Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I piętro; 

d) biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3/6, 85-726 Bydgoszcz. 

5. Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej w jednym ze wskazanych powyżej miejsc od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wskazanym okresie naboru wniosków.  

http://www.kpai.pl/


 
 

 

 

 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody KPAI zabronione. 

 

7 
 

6. Wniosek w wersji papierowej można składać osobiście lub przez osoby trzecie. Za datę złożenia wniosku 
w wersji papierowej przyjmuję się datę jego wpływu do wskazanych powyżej miejsc, a nie datę jego 
nadania.  

 

VIII. REGULAMIN KONKURSU 

1. Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć 
zawiera Regulamin wewnętrzny Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. dla organizacji 
konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, dostępny na stronie internetowej 
Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. (dalej zwaną KPAI): www.kpai.pl. 

2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby: 

1) ze strony KPAI: 

Iwona Bobińska, tel. 690 960 494; 

Kinga Nolka, tel. 690 960 994; 

 

2) ze strony PPiK: 

Lech Światły, tel. 661 528 009; 

Radosław Ostrówka, tel. 693 565 690; 

 

3) ze strony IPH: 

Marta Wiśniewska, tel. 885 230 841; 

Marta Olszewska, tel. 665 018 945; 

 

4) ze strony PTE: 

Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62. 

 

3. Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: 
vb@kpai.pl. 

 

 

 

http://www.kpai.pl/
mailto:vb@kpai.pl
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IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Grantobiorca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych przekazywanych KPAI zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z 
przepisami RODO. 

2. Wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnienia jakie Grantobiorca przekazuje KPAI na etapie procesu 
naboru, oceny wniosku o dofinansowanie oraz procesu związanego z podpisaniem umowy o 
dofinansowanie projektu, mogą zawierać tylko te dane osobowe, których obowiązek przekazywania 
wynika z aktualnych zasad realizacji RPO WK-P, w szczególności z regulaminu, instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie, zasad w zakresie kwalifikowania wydatków. 

3. Grantobiorca ma obowiązek usunąć z przekazywanych dokumentów te dane osobowe, które nie są 
wymagane przez KPAI w taki sposób, aby nie można ich było odczytać. 

4. Administratorem zawartych we Wniosku (wraz z załącznikami) danych osobowych, w rozumieniu art. 4 
pkt 7 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), 
zwanego dalej „RODO”, w związku ze złożeniem Wniosku i jego oceną w ramach realizowanego przez 
Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń 
– Voucher Badawczy” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej zwany „projektem”) jest: 

- Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego mającego siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), 

- minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do 
zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych), 

- Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. (dalej zwana „KPAI”) z siedzibą przy Szosie Chełmińskiej 
30, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru – konkurs Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy) , 

- Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (IPH) z siedzibą w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 

- „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (PPiK) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 141/3; 

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy (PTE) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Długa 34. 



 
 

 

 

 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody KPAI zabronione. 
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem Wniosku i jego oceną, w 
ramach realizowanego przez KPAI projektu, jest art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Obowiązek prawny ciążący na 
Administratorze wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

6. Podanie danych osobowych we Wniosku (wraz z załącznikami) jest warunkiem koniecznym do złożenia 
Wniosku, a także: przeprowadzenia jego oceny, kontroli, audytu, ewaluacji, monitoringu, 
sprawozdawczości, raportowania oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
realizowanego przez KPAI projektu. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości złożenia 
Wniosku i przeprowadzenia jego oceny.  

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim współpracującymi z KPAI (podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi) wyłącznie w celu 
realizacji projektu. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od KPAI dostępu do jej danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO. 

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie jej danych osobowych, gdy osoba, której dane 
dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania 
ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres 
przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

11. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez KPAI są następujące: 
biuro@kpai.pl. 

12. KPAI może przetwarzać dane osobowe zawarte we Wniosku (wraz z załącznikami) także w celach 
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym wypadku, podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 pkt 1 lit f) RODO. 

13. W oparciu o dane osobowe KPAI nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

14. KPAI nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do 
państw trzecich (rozumianych jako państwa znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, 
EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 


