KONKURS GOSPODARCZY
STAROSTY RADOMSKIEGO „PERŁA POWIATU”
w kategorii:
„PRODUKT ROKU”
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Pieczęć zgłaszającego (adresowa z telefonem i faxem):

ZGŁASZAM UDZIAŁ:
Pełna nazwa produktu zgłaszanego do konkursu:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres zgłaszanego:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Telefon/fax.:

e-mail:

http://

Osoba zarządzająca ( Nazwisko i imię; telefon):
………………………………………………………………..….……… tel. …………..………………………….

………………………………………………………….
data / czytelny podpis zgłaszającego

Zarejestrowano dnia: .......................................

KONKURS GOSPODARCZY
STAROSTY RADOMSKIEGO „PERŁA POWIATU”
w kategorii:
„PRODUKT ROKU”
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
Nazwa produktu: ....................................................................................................................
Data wdrożenia (wprowadzenia na rynek): .......................................................
Dane dotyczące podmiotu, który produkt opracował, wdrożył lub go rozpowszechnia:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Dane podstawowe dotyczące produktu:
Krótki opis

Innowacyjność produktu

Efekty ekonomiczne wynikające
z wdrożenia produktu

Wpływ na rynek pracy

Udział polskiej myśli naukowo –
technicznej

Wykorzystanie rodzimych
surowców i podzespołów

Uwaga: dane zawarte w tabelach używane będą wyłącznie dla potrzeb prac Kapituły
Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dane uzupełniające – dodatkowe:
Wpływ produktu na ochronę
środowiska

Posiadane certyfikaty i znaki jakości przyznane produktowi w okresie ostatnich 5 lat:
Nazwa certyfikatu

Instytucja wydająca

Rok

Instytucja przyznająca

Rok

Nadane produktowi nagrody i wyróżnienia:
Nazwa

Załączniki do ankiety:

1. Krótka charakterystyka produktu (nie więcej niż 1 strona).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1000).

..............................................................................
Podpis i pieczęć zgłaszanego
.............................................. dnia ......................................
Uwaga!
Wnioski wypełnione oraz podpisane przez zgłaszającego wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami należy złożyć w siedzibie organizatora:
Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26 – 600 Radom
lub przesłać pocztą z dopiskiem: Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2020r.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych
w Starostwie Powiatowym w Radomiu jest Starosta Radomski, z siedzibą w Radomiu przy
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, tel. 48 36 55 801, adres email: powiat@radompowiat.pl.
2. Starosta Radomski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:
Beata Kiełbania-Kubik
Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124
tel. 48 36 55 801 (wew. 181); 48 340 40 64 (wew. 181)
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), w celu realizacji
przez Starostwo Powiatowe obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu
nadzorczego.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz
zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

….…………...…………………………………
Data i podpis osoby/organu

