
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
       

pi

numer wniosku: …………………………………………

status wniosku: …………………………………………

I IDENTYFIKACJA KANDYDATA

1. Nazwa Kandydata

2. Nazwa produktu/usługi

3. Kategoria Konkursu

4. Numer NIP

5. Numer KRS/CEIDG

6. Adres siedziby głównej / miejsce głównego wykonywania działalności
6.1 Województwo 6.2 Powiat 6.3 Gmina

6.4 Ulica 6.5 Nr domu 6.6 Nr lokalu 6.7 Miejscowość

6.8 Kod pocztowy 6.9 Poczta

6.11 Adres strony WWW 6.12 Adres poczty elektronicznej

7. Adres do korespondencji*
7.1 Województwo 7.2 Powiat 7.3 Gmina

7.4 Ulica 7.5 Nr domu 7.6 Nr lokalu 7.7 Miejscowość

7.8 Kod pocztowy 7.9 Poczta

7.11 Adres poczty elektronicznej

* wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie 6

8. Dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku
8.1 Imię i nazwisko

8.4 Adres poczty elektronicznej

II INFORMACJE 

innowacja produktowa innowacja procesowa - metoda produkcji innowacja procesowa - logistykainnowacja marketingowa - wzornictwo i opakowaniainnowacja marketingowa - metoda sprzedaży wyrobów i usługinnowacja marketingowa - promocja i reklama wyrobów i usługinnowacja marketingowa - ustalanie cen wyrobów i usługinnowacja organizacyjna - organizacja praktyk biznesowychinnowacja organizacyjna - organizacja miejsca pracyinnowacja organizacyjna - relacje ze środowiskiem zewnętrznym

1. Prezentacja produktu/usługi

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska–Innowacyjni dla Wielkopolski” - Wniosek w KATEGORII INTELIGENTNE SPECJALIZACJE DLA WIELKOPOLSKI

pieczątka Organizatora

6.10 Nr telefonu

7.10 Nr telefonu

8.3 Nr telefonu

8.2 Stanowisko/funkcja



2. Inteligentna specjalizacja

III Zasady przetwarzania danych osobowych

Opisz efekt wdrożenia produktu/usługi dla przedsiębiorstwa np. zwiększenie sprzedaży, zatrudnienia, poszerzenie rynków zbytu, działalności.                                                                                      

4. Dodatkowe cechy produktu/usługi

Opisz, czy i w jaki sposób produkt wpływa na rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski.                                                                                                                                                  

1) Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu reprezentowany przez Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

2) Dane osobowe zawarte w formularzu wniosku, będą przetwarzane w celach:

   a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”;

   b) promocji najlepszych innowacyjnych wdrożonych produktów/usług w obszarach inteligentnych specjalizacji Wielkopolski;

   c) upowszechnienie wielkopolskich inteligentnych specjalizacji w skali kraju i świata; 

   d) archiwizacji.

3) Dane osobowe przetwarzamy w związku z:

   a) oceną formalną wniosków prowadzoną przez Organizatora Konkursu, oceną merytoryczną wniosków dokonywaną przez Kapitułę Konkursu oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego;

   b) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

   c) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie publikacji wizerunku oraz otrzymywania informacji o działaniach Organizatora Konkursu. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do roku 2026 włącznie, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

6) Udział w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku a zarazem brakiem możliwości udziału 

w Konkursie.

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3c.

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowychw dowolnym momencie, w przypadku o którym mowa w pkt. 3c.

9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3c i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Państwa dane osobowe będą udostępniane: 

   a) Kapitule Konkursu,

   b) w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) dotyczących udziału w Konkursie oraz na stronach internetowych Organizatora Konkursu, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

   c) podmiotom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

13) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 

Scharakteryzuj wdrożony produkt/usługę (na czym polega, jak działa, do czego służy) i opisz jego innowacyjność, cechy charakterystyczne.                                                                                                            

Uzasadnij wybór jednej inteligentnej specjalizacji dla Wielkopolski, w którą wpisuje się zgłoszony produkt/usługa.

3. Efekt dla przedsiębiorstwa



IV OŚWIADCZENIA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

V ZAŁĄCZNIKI

1.

2.

3.

KANDYDAT ……………………………… ……………………………………………. …………………………………………….

data podpis osoby upoważnionej pieczęć firmowa

Deklaruję, że innowacyjny produkt/usługa został wdrożony i wpisuje się w wybrany obszar inteligentnej specjalizacji dla Wielkopolski.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że Kandydat, którego reprezentuję akceptuje warunki Regulaminu.

Wyrażam zgodę na udostępnienie na prośbę Kapituły Konkursu pełnej dokumentacji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jeżeli przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem praw wyłącznych podlegających ochronie (np. patent), to mam prawo zastrzec, że informacje o charakterze 

technicznym zostaną udostępnione z zachowaniem ich poufności.

Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję spełnia kryteria definicji przedsiębiorstwa  określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku


