Gdynia, …………….. 2022r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y ……………………….……………………………………………………………………………........................,
reprezentująca/y firmę/spółkę ……………………………….........…..., ul. ……………………………....…………. Gdynia,
NIP ……………….………….……., REGON …….………………………….., wyrażam zgodę na udział lokalu
………………………………………………..…… przy ul. ............................................................................ w Gdyni
w Konkursie i Plebiscycie na „Najlepiej zaprojektowane wnętrze komercyjne w Gdyni 2022”. Konkurs
i Plebiscyt są częścią festiwalu Gdynia Design Days organizowanego przez Pomorski Park NaukowoTechnologiczny Gdynia | Centrum Designu, z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Jednocześnie zobowiązuję się udostępnić Organizatorowi niezbędne materiały promocyjne, a
w przypadku ich braku, umożliwić Organizatorowi samodzielne wykonanie dokumentacji wnętrza
lokalu.

Oświadczam, że autorem projektu wnętrza jest ………………………………………..………………..…………………..
Równocześnie zobowiązuję się zapoznać z klauzulą informacyjną w trybie art. 14 projektanta, którego
dane przekazuję*).
Niniejszym akceptuję regulamin Konkursu i Plebiscytu dostarczony przez Organizatora.

….……………………………….……
Data, Podpis

*) Klauzula informacyjna dla projektanta (spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia (dalej „Administrator”), Jednostka
Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail: iod@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail:
iod@ppnt.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały ujawnione Administratorowi przez podmiot, w imieniu i na rzecz którego Pani/Pan działa/wykonuje
pracę.
4. Administrator otrzymał i przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko.
5. Pani/Pana dane osobowe - jako dane osoby działającej/wykonującej pracę w imieniu i na rzecz właściciela lokalu biaracego udział w
konkursie - przetwarzane będą w celu realizacji konkursu pomiędzy Administratorem a właścicielem lokalu biorącym udział w konkursie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu, jak również przez czas realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze związanych z realizacją konkursu.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa (
w tym informacja publiczna) lub podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty
przetwarzające dane powierzane) przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania
ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie
danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora
obowiązku prawnego. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt. a i b.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

