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Załącznik nr 2 do Regulaminu Informacji Patentowej PPNT Gdynia 

 

Formularz zlecenia świadczenia usługi 

nr ______________ 

 
przez Informację Patentową PPNT Gdynia 
 
Firma: 
___________________________________________________________________________ 
 
NIP:  
___________________________________________________________________________ 

Adres: 
___________________________________________________________________________ 
 
Tel.:  
___________________________________________________________________________ 
 
Osoba do kontaktu:  
___________________________________________________________________________ 
 
Adres e-mail: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
ŚWIADCZONA USŁUGA:   
/Opracowania sporządzane przez Informację Patentową PPNT Gdynia zawierają wybór ze źródeł związanych z tematyką, to jest odpowiednich 
przepisów prawa, poglądów doktryny oraz orzecznictwa lub też przygotowane są na podstawie treści udostępnianych w bazach patentowych. 
Opracowania mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy prawnej, ani opinii prawnej IP. Przedstawione opracowania nie 
stanowią zaleceń co do sposobu postępowania, a jedynie mogą stanowić wzmocnienie dla argumentacji przedstawianej w ramach podejmowanych 
przez wnioskodawcę postępowań./ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
TERMIN REALIZACJI: ____________ 

                   
CENA USŁUGI: ____________ PLN netto + 23% VAT  ( ____________ PLN brutto)  
 
PŁATNOŚĆ: przelewem, 14 dni 
 
DOKUMENT PŁATNOŚCI: faktura VAT          
 

________________________ 
data, podpis 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:  
a. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka 

Budżetowa Gminy Miasta Gdyni (zwana dalej PPNT Gdynia),  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 

5862138302, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50.  

b. Dane będą przetwarzane w następujących celach: 

 w celach związanych z realizacją niniejszego zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); 

 w celach rachunkowych i  księgowych – na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości (art. 6 ust. 

1 pkt c) RODO);  

 w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

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

okres: 

 przez czas  realizacji świadczenia, a po jego upływie  przez czas uzasadniony interesem Administratora;  

 do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w ppkt g poniżej; 

 do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

d. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwa realizacja wobec Pani/Pana 

celu, w jakim dane zostały zebrane tj. nie będzie możliwe zlecenie świadczenia. 

e. 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 i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione 

do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

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

g. 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, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h. 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.   

i. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 

50, e-mail:  biuro@ppnt.gdynia.pl. 

 
 
 

 
 

 

 

 


