Załącznik nr 3R
do Regulaminu przestrzeni coworkingu
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia

FORMULARZ APLIKACYJNY

1.PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa firmy/ Imię i nazwisko

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe (e-mail; telefon)

Adres siedziby firmy / zamieszkania

NIP
REGON
Branża

☐ICT
☐Automatyka
☐Robotyka
☐Biotechnologia
☐Ochrona środowiska
☐Branża kreatywne (design, wzornictwo przemysłowe, grafika i sztuka
użytkowa, multimedia, architektura)
☐ Samodzielnie

Pomysł realizowany

☐ Z zespołem

☐ Przez osobę fizyczną

☐ W ramach istniejącej firmy

Data i miejsce rejestracji firmy
(jeśli istnieje)
Adres strony www (jeśli istnieje)
Skąd wiesz o coworkingu w Strefie
Startup Gdynia?

☐ppnt.pl
☐Facebook Strefy Startup Gdynia
☐Znajomi/rodzina
☐Ratusz
☐Inne (jakie?) ………………………………………………………………………..
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2. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU/USŁUGI
Ogólne informacje o produkcie/usłudze
Nazwa/tytuł roboczy
Na jakim etapie znajduje się projekt?

☐Etap koncepcyjny
☐Prototyp
☐Testowanie
☐Wdrażanie

Co jest kluczowym produktem/
usługą?

Kim są odbiorcy/klienci
produktu/usługi?

W jaki sposób będzie odbywać się
sprzedaż?

Jakie elementy wyróżniają pomysł na
tle konkurencji?

Jaka jest twoja rola w projekcie?
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Jakiego wsparcia oczekujesz od
coworkingu/Strefy Startup Gdynia w
kontekście rozwijanego przez siebie
pomysłu?

3. OŚWIADCZENIA
1)

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do reprezentowania firmy.

2)

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

...........................
Data

..................................................................................................
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Jednostka
Budżetowa Gminy Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 220588129, e-mail:
biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50.

2.

Dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.

4.

1)

w celach związanych z aplikowaniem przez Panią/Pana do przestrzeni coworkingu Strefy Startup
Gdynia (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);

2)

w celach rachunkowych i księgowych – na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości
(art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);

3)

w celach statystycznych oraz w celach efektywności podejmowanych przez PPNT Gdynia działań w
zakresie wspierania przedsiębiorczości; w celach potrzeb monitoringu realizacji projektu „Pomorski
Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 4”, współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego 2007-2013 oraz w celu ustalenia,
dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio
przez okres:
1)

trwania procesu aplikacji a po jego zakończeniu przez czas uzasadniony interesem Administratora;

2)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 5) poniżej;

3)

odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w postaci wizerunku);

4)

do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe ubieganie się przez
Panią/Pana o przyjęcie do Strefy Startup Gdynia u Administratora Danych Osobowych.
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5.

Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie
zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty
świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.

7.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8.

Nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Twoich danych osobowych,
w tym nie będziemy dokonywać profilowania.

9.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
tel. 58 880 81 50, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl.
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