Polska Akademia Nauk
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z PRZYNALEŻNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI NAUKOWYCH
1.

Okres realizacji zadań:

Od 2020-01-01 do 2020-12-31
2.

Nazwa organizacji:

International Federation for Information Processing (IFIP), www.ifip.org
3.

Koordynator krajowy (imię i nazwisko, afiliacja, nr tel., e-mail, nazwa komitetu narodowego/naukowego
ds. współpracy z daną organizacją):

Jerzy Nawrocki, Politechnika Poznańska, 600 348 002, jerzy.nawrocki@put.poznan.pl
Komitet Informatyki PAN
4.

Przedstawiciele Polski w organach wykonawczych i prezydium organizacji:

Prof. Tadeusz Czachórski – Przewodniczący IFIP Technical Committee 5
„Information Technology Applications” i członek IFIP General Assembly
Prof. Jerzy Nawrocki – członek IFIP Board (2013-2020), IFIP Fellows Selection
Committee i IFIP General Assembly
Prof. Łukasz Stettner – Przewodniczący IFIP Technical Committee 7 „System
Modeling and Optimization” i członek General Assembly
5.

Daty posiedzeń organów statutowych organizacji, w których wzięli udział przedstawiciele Polski:

2020-06-29: IFIP Board Meeting, Jerzy Nawrocki
2020-09-23 i 2020-09-24: IFIP General Assembly, Tadeusz Czachórski + J. Nawrocki
6.

Wyniki współpracy – informacje o rezultatach i korzyściach dla PAN wynikających z uczestnictwa w
pracach organizacji, zwłaszcza związanych z prowadzeniem badań, rozwojem kadry naukowej i
infrastruktury naukowej:

PAN ma swoich reprezentantów we wszystkich (13) komitetach technicznych IFIP.
W pracach grup roboczych bierze udział 58 osób z Polski. Dwaj członkowie PAN
zostali wyróżnieni tytułem IFIP Fellow: prof. Roman Słowiński (2019) i prof. Janusz
Kacprzyk (2020).
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
przedsięwzięć PAN wynikających z międzynarodowej współpracy naukowej.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest
Polska Akademia Nauk, email: iod@pan.pl , a także o możliwości cofnięcia lub modyfikacji zgody w każdym czasie.
W przypadku wskazania w sprawozdaniu danych osobowych należy postępować 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, w tym w szczególności dotyczącymi przetwarzania danych w oparciu o podstawę
prawną (np. zgodę) oraz spełnienia obowiązku informacyjnego.
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