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Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do udziału w wydarzeniu gospodarczym podczas targów CES 2019, które odbędą się w dniach 8-11 

stycznia 2019 roku w Las Vegas. 

 

Wyjazd organizowany w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system 

wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3: 

Aktywność eksportowa. Nr umowy: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00 

 

1. Proszę uzupełnić dane dotyczące Przedsiębiorcy: 

Dane firmy 

Nazwa firmy  

NIP  

Adres siedziby 

firmy 

Ulica i nr domu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Adres strony www  

Obszar działalności  

PKD głównej 

działalności 

 

Dane osoby wypełniającej formularz  

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  
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2. Wielkość przedsiębiorstwa1 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Mały przedsiębiorstwo                     

 Średni przedsiębiorca 

 

3. Charakterystyka prowadzonej działalności – opis prowadzonej działalności ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności związanej z tematyką targów wraz z podaniem kodów PKD.  

 

 

 

 

 

 

4. Czy Przedsiębiorca posiada potencjał kadrowy umożliwiający samodzielną prezentację oferty 

firmy w trakcie spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas wyjazdu?  

 Tak                                

 Nie 

 

5. Czy Przedsiębiorca posiada materiały informacyjne o działalności firmy i oferowanych 

produktach/usługach umożliwiający prezentację firmy podczas wydarzenia gospodarczego? 

 Tak                                

 Nie 

 

 

 

6. Opis sposobu przygotowań Przedsiębiorcy do udziału w wydarzeniu gospodarczym podczas 

targów CES 2019 przedstawienie planu działań przygotowujących do wydarzenia gospodarczego, 

harmonogram prac, osoba odpowiedzialne 

                                                        
1 Definicja MŚP zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 
Załącznik I 
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7. Czy Przedsiębiorca znajduje się pod opieką Brokera Eksportowego w ramach projektu 

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim”? 

 Tak                                

 Nie 

 

 

8.  Organizacyjne przygotowanie do eksportu 

 

a)  Źródła informacji o firmie – opis źródeł z jakich potencjalny klient zagraniczny może uzyskać 

informacje o firmie (np. strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, materiały 

drukowane itp) 

 

 

b)  Potencjał kadrowy – kto jest odpowiedzialny za działania eksportowe w firmie, czy jest 

wydzielone stanowisko/komórka do działań eksportowych 

 

 

 

 

 

10.Oświadczenia 

 a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym 

podczas targów CES 2019 w dniach 8 – 11 stycznia 2019 roku i jego załącznikami oraz akceptuję zapisy 

ww. regulaminu.  

□ Tak 

□ Nie  

 

b) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

przyjmuję do wiadomości, że : 
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1. Administratorem moich danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo-

Technologiczny Gdynia z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PPNT Gdynia: e-mail:  

biuro@ppnt.gdynia.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Pomorski 

Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim” oraz przechowywane przez czas trwania projektu oraz po jego 

zakończeniu w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, 

archiwalnych, dochodzenia roszczeń lun obroną swoich praw, przez okres 

niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, 

bądź do momentu wniesienia przez Pana/Panią uzasadnionego sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) i f). 

5. Dane mogą być udostępniane przez administratora innym podmiotom w celach 

związanych z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 

system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do 

organizacji międzynarodowej. 

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych posiada 

Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

8.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 

2, tel.: 22 531 03 00 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

niepodanie danych będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w wyjeździe/ 

projekcie „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 

eksportu w województwie pomorskim”. 



 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
 

PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 
+48 58 880 81 50 
www.ppnt.pl 

 

c) Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 

d) Oświadczam, że  wartość pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 

3 lat nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR. 

e) Oświadczam, że wobec Przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

upadłościowe, układowe oraz, że nie została ogłoszona upadłość lub likwidacja podmiotu. 

f) Oświadczam, że na Przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 

Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz.1830 z późn.zm.). 

g) Oświadczam, że mamy prawa autorskie do produktów prezentowanych podczas wydarzenia 

gospodarczego. 

h) Oświadczam, że nie zalegamy z płatnościami wobec żadnego z partnerów projektu „Pomorski 

Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. 

 

 


