
Załącznik nr 4
 do Regulaminu InnovaBio Pomorze

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU InnovaBio Pomorze

 1. Przed wypełnieniem formularza proszę o zapoznanie się z Regulaminem projektu dostępnym na stronie
    https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/

2. Formularz należy wypełnić elektronicznie lub czytelnym pismem odręcznym.

3. Wszystkie pola muszą być wypełnione.

I. DANE OSOBOWE

II. INFORMACJE O PRZEBIEGU EDUKACJI

imię i nazwisko:

nazwa uczelni:

adres e-mail:

aktualny rok studiów:

rok urodzenia:

wydział / kierunek:

telefon kontaktowy:

nazwa
pracowni magisterskiej:

tytuł pracy 
licencjackiej/magisterskiej

znajomość
technik laboratoryjnych:

znajomośćjęzyka angielskie-
go (w skali 1-5):

znajomość obsługi programów 
komputerowych (w skali 1-5):

a) w mowie

b) piśmie

c) prezentacja merytoryczna wyników pracy

a) word

b) excel

umiejętności nabyte
w trakcie dotychczasowych 
praktyk/ staży:

adres zamieszkania:

stopień studiów:



III. MOTYWACJA

Daczego zainteresował/a się 
Pani/Pan projektem IBP?

Ile godzin tygodniowo może 
Pan/Pani poświęcić na pracę 
w laboratorium?

Proszę w 150 słowach napisać 
co może Pan/Pani wnieść 
do zespołu badawczego 
i przekonać nas, że to Pan/
Pani będzie właściwym 
kandydatem, który zrealizuje 
zadania projektu IBP.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych uczestników Projektu InnovaBio Pomorze.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zgłaszając się do 
projektu InnovaBio Pomorze przyjmuję do wiadomości, że:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy   
      Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl,  tel. 58 880 21 50. 
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2.1. realizacji projektu InnovaBIO Pomorze (podstawa przetwarzania _ art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2.2. ustalenia dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa  
        przetwarzania _ art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 2.3. w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, 
                           publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji  na oficjalnych profilach Administratora na 
                           podstawie (podstawa przetwarzania_ art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia projektu oraz po jego zakończeniu w celach wypełnienia obowiązków 
      przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wska
      zanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia przez Pana/Panią uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania 
      danych osobowych lub do czasu odwołania zgody (wizerunek). 
  4. Podanie danych jest:
 4.1. dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością przystąpienia do projektu;
 4.2. dobrowolne (wizerunek).
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień 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. 
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 
  7.  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 oraz  prawo do 
      cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. 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.  

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.

*Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym 

Wypełniony i podpisany formularz proszę przesłać 
na adres siedziby Konsorcjum IBP:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. 
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 
z dopiskiem: InnovaBio Pomorze
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
ibp@ppnt.gdynia.pl 

miejscowość, data podpis kandydata
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