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Formularz aplikacyjny do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

typ wniosku: e-PARK

Drogi Przedsiębiorco,

Przed przystąpieniem do wypełniania  poniższego wniosku, przeczytaj dokładnie nasz Manual. 
Znajdują się tam ważne informacje dotyczące typów innowacji.

Przebieg procesu aplikacji w skrócie:

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ zgodnie z instrukcjami.

Wypełniony formularz WYŚLIJ DO NAS DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: albo za pomocą 
przycisku „wyślij formularz do PPNT Gdynia”, albo jako załącznik do maila  
na adres aplikacja@ppnt.pl. Pamiętaj, tylko w całości wypełniony formularz będzie  
rozpatrzony. 

Jeśli Twój formularz jest kompletny (tj. wszystkie pola są wypełnione) i zawiera 
wyczerpujące informacje nt. projektu, będziemy mogli poddać go analizie.

PPNT Gdynia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w ogólnodostępnych rejestrach 
poprawność danych wskazanych w formularzu.

Wszystkie pola są obowiązkowe – chyba, że wyraźnie wskazane jest inaczej.

https://ppnt.pl/app/uploads/2021/03/MANUAL_proces-aplikacji_PPNT-Gdynia.pdf
mailto:aplikacja%40ppnt.pl?subject=
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE

data i miejsce rejestracji firmy

NIP, REGON, KRS
(jeśli dotyczy)

osoba/y upoważniona do 
reprezentowania firmy

(zarząd lub właściciel)

branża
(wybierz odpowiednie lub wpisz w polu „inna”)

charakter / rodzaj projektu
(wybierz odpowiednie lub wpisz w polu „inny”)

informacja o powiązaniach
(wybierz odpowiednie)

nazwa firmy

imię i nazwisko osoby do kontaktu

e-mail

numer telefonu

adres aktywnej strony www

liczba zatrudnionych osób

link do portfolio
(to pole dotyczy tylko firm z branży design)

przychody firmy za ubiegły rok
(brutto PLN)

podmiot niezależny

oddział innej firmy/przedstawicielstwo/spółka zależna

nazwa podmiotu macierzystego: 

projekt badawczo-rozwojowy (R&D)

tworzenie nowych produktów/usług

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

branża design

innowacje społeczne

inny:

ICT i elektronika

automatyka/robotyka/inżynieria 

biotechnologia

ochrona środowiska

branże kreatywne

inna:
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innowacje produktowe wdrożone
w ciągu ostatnich 3 lat

(nowe lub ulepszone usługi, wyroby lub produkty)

innowacje procesowe wdrożone
w ciągu ostatnich 3 lat

(wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej  
metody produkcji lub dostawy)

innowacje marketingowe
(wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się 

z istotnymi zmianami w projekcie lub konstrukcji 
produktulub w opakowaniu, dystrybucji, promocji, 

bądź strategii cenowej)

innowacje organizacyjne
(wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez 

przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie 
zarządzania wiedzą - knowledge management), w organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, która nie była 
do tej pory stosowana w danym przedsiębiorstwie)

innowacje produktowe stanowią
(jeśli dotyczy)

innowacje procesowe stanowią
(jeśli dotyczy)

innowacje marketingowe stanowią
(jeśli dotyczy)

innowacje organizacyjne stanowią
(jeśli dotyczy)

2.2. INNOWACJE 

nowość w firmie

nowość na rynku regionalnym

nowość na rynku krajowym

nowość na rynku światowym

nowość w firmie

nowość na rynku regionalnym

nowość na rynku krajowym

nowość na rynku światowym

nowość w firmie

nowość na rynku regionalnym

nowość na rynku krajowym

nowość na rynku światowym

nowość w firmie

nowość na rynku regionalnym

nowość na rynku krajowym

nowość na rynku światowym

2. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PPNT GDYNIA

opisz działalność firmy

(max. 1000 znaków)

2.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY 

czy firma planuje rozpoczęcie
eksportu produktów lub usług?

tak

nie

już prowadzimy działania eksportowe
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2.4. DLACZEGO PPNT GDYNIA?

czego oczekujesz
od PPNT Gdynia?

(max. 1000 znaków)

co mógłbyś zaoferować parkowej 
społeczności i działającym tutaj 

firmom oraz regionowi?

(max. 1000 znaków)

opisz osiągnięcia swojej firmy
(wyróżnienia w konkursach/programach dla środowiska 

przedsiębiorców, dofinansowania, pozyskanie kluczowych 
klientów)

(max. 1000 znaków)

2.3. SUKCESY / NAGRODY 
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klauzula informacyjna:

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

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862312326 (dalej: Administrator).

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, e -mail: biuro@ppnt.pl, 
tel. 58 880 81 50.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących  przepisów prawa: w celu realizacji działalności  statutowej Administratora 
(w tym działalności rekrutacyjnej, promocyjnej i informacyjnej); w celach rachunkowych i księgowych, a także ustalenia, dochodzenia i obrony przed 
roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w celu przygotowania i realizacji umowy najmu  (podstawa prawna: Art. 6 
ust. 1 lit. a, b, c RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane  do  momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej (pkt.3) tj. przez czas 
niezbędny do realizacji umowy lub  do czasu odwołania zgody,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z obowiązującymi  przepisami prawa 
tj. w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, maksymalnie przez 
okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia przez Panią uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy  publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa 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.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu, a także nie zostaną przekazane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania  dostępu do treści swoichdanych 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. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania  
z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 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. 1) i 2).

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie 
rekrutacji (w tym brakiem możliwości zawarcia umowy najmu) u Administratora.

oświadczenia (pola wymagane)

Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec ZUS i US.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów 
rekrutacyjnych oraz informacyjnych i promocyjnych, przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.
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