
  

*formularz należy wypełnić oraz przesłać na adres a.zdunek@ppnt.pl do dnia 15 czerwca 2022 r.  
 
Osoba do kontaktu: Aleksandra Zdunek, e-mail: a.zdunek@ppnt.pl 
Oszczędzaj papier. Nie drukuj, jeśli nie musisz! 

 

  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Konkurs i Plebiscyt „Najlepiej zaprojektowane wnętrze komercyjne w Gdyni 2022” 

Gdynia Design Days 2022 
 
1. ORGANIZATOR: 

 
Gmina Miasta Gdyni 
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia  
 
Centrum Designu Gdynia / Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia 
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

 
2. PRZEDMIOT: 
Udział w Konkursie oraz Plebiscycie na „Najlepiej zaprojektowane wnętrze komercyjne w Gdyni 2022”  
 
Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk 
 

Nazwa lokalu 
 

 

Adres  

Dane kontaktowe  

Opis wnętrza 
(opis max. do 200 znaków ze spacjami). 
Ta informacja znajdzie się na naszej stronie 
internetowej. 
 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko autora wnętrza 
 

 

Prawa do udostępniania zdjęć  

min. 3 zdjęcia ilustrujące lokal do promocji na 
stronę www i social media 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 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 (dalej: RODO)**. 
 
 
 
 
 
 
 



  

*formularz należy wypełnić oraz przesłać na adres a.zdunek@ppnt.pl do dnia 15 czerwca 2022 r.  
 
Osoba do kontaktu: Aleksandra Zdunek, e-mail: a.zdunek@ppnt.pl 
Oszczędzaj papier. Nie drukuj, jeśli nie musisz! 

 

 
** Klauzula informacyjna dla właściciela  (spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO): 
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 

Jednostka Budżetowa Gminy Gdyni  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e -mail: biuro@ppnt.pl, tel. 58 880 

81 50. 

2. Kontakt z powołanym u Administratora Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@ppnt.pl lub telefoniczne 58 880 81 50. 

3. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. na podstawie 

dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w celu wzięcia udziału 

w konkursie i plebiscycie. 

4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i plebiscytu, komunikowania się w związku z 

organizacją konkursu i plebiscytu, udokumentowania jego przebiegu, informowania o wynikach konkursu i plebiscytu w tym w 

mediach społecznościowych.  

5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich 

przetwarzania tj. realizacji konkursu i plebiscytu, dla celów rozliczeniowych co najmniej przez okres kolejnych 5 lat, 

z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do dłuższego okresu 

przetwarzania danych osobowych, a także do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione organy  publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa 

(w tym w zakresie informacji publicznej),  podmioty obsługujące Administratora w zakresie usług prawnych, szkoleniowych, 

edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostinqodawcy a także Partnerzy merytoryczni i medialni Administratora w zakresie 

realizacji konkretnych przedsięwzięć ( w tym podmioty którym powierzono dane osobowe). 

7. Podanie przez Panią/a danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  

8.  W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych osoba, 

której dane będą przetwarzane, ma prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania 

(poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

do przenoszenia danych, do  cofnięcia wyrażonej zgody, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania 

danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody  oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej, nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany i dane nie będą profilowane. 

 

 
 
Załącznik: 
1. Oświadczenie 

mailto:iod@ppnt.pl

