Oświadczenie kandydata do Nagrody Pomorskiej “GRYF GOSPODARCZY 2019”

Pełna nazwa podmiotu zgłoszonego do konkursu (dane muszą być zgodne z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym)

Adres siedziby podmiotu (dane muszą być zgodne z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym)

WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE:


Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu o Nagrodę Pomorską
„Gryf Gospodarczy 2019”.



Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym
osobiście lub przez przedstawiciela zgłaszanego podmiotu lub przez organizację skupiającą
przedsiębiorców lub instytucję otoczenia biznesu.



Zobowiązuje się, na wniosek Biura Konkursu, do uzupełniania lub wyjaśnienia danych zawartych
w formularzu.



Oświadczam, że wobec zgłaszanego podmiotu nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe,
restrukturyzacyjne bądź likwidacyjne oraz że nie został w tym przedmiocie złożony wniosek, który
mógłby mieć wpływ na zdolność do wypełnienia warunków regulaminu konkursu, jak również że
zgłoszony podmiot nie ma zaległości podatkowych oraz nie toczą się wobec niego postępowania
egzekucyjne w tym zakresie, a także że zgłaszany podmiot nie narusza przepisów Kodeksu Pracy
oraz norm ochrony środowiska. Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
Organizatora konkursu o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych zdarzeń.



Wyrażam / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie i zamieszczenie na stronie internetowej
www.gryfgospodarczy.pl oraz www.pomorskie.eu mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, w tym
utrwalonych na nagraniach lub fotografiach z gali finałowej konkursu oraz nazwy, logotypu i znaku
towarowego zgłaszanego podmiotu w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy konkursu oraz
działalności Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.



wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na gali finałowej konkursu oraz na stronie
internetowej www.gryfgospodarczy.pl oraz www.pomorskie.eu danych koniecznych do
identyfikacji laureata Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2019”.

Imię i nazwisko, funkcja osób upoważnionych do
reprezentowania zgłaszanego podmiotu

Podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania zgłaszanego podmiotu

Data i miejsce
* - niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 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 (dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach Konkursu o Nagrodę
Pomorską Gryf Gospodarczy jest Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdańsk, e-mail: prp@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 300.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu
lub tel.
(58) 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe zawarte w formularzu konkursowym
przetwarzane będą w celu wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym,
którym jest
przeprowadzenie konkursu i przyznanie Nagrody Pomorskiej „Gryf
Gospodarczy” oraz prezentacji na gali finałowej i publikacji na stronach internetowych
i w celach archiwizacyjnych na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (interes publiczny)
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku udzielenia zgody na publikację
i przekazanie danych zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu);
4. Dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z § 7 ust 4 Regulaminu oraz innym
podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Te inne podmioty będą przetwarzać
dane na podstawie umowy z organizatorem konkursu i tylko zgodnie z jego poleceniami.
5. Podmiot, którego dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ma także prawo do cofnięcia zgody na przekazanie danych zgodnie z § 7
ust. 4 oraz publikację na stronach internetowych www.gryfgospodarczy.pl oraz
www.pomorskie.eu oraz podczas gali finałowej, o której mowa w § 8 Regulaminu
informacji o przyznanej nagrodzie w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem do przekazania lub publikacji, której dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody. Publikacja na stronach internetowych może być
wycofana po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres siedziby administratora
lub adres e-mail wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
6. Podmiot, którego dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane do czasu zakończenia
obowiązującego administratora okresu archiwizacji.
8. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich
skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 14 RODO (zgłoszenia
do konkursu przez inny podmiot), przyjmuję do wiadomości, że źródłem przekazania
danych osobowych jest podmiot zgłaszający do konkursu.

