
                   

INNOWATOR PODKARPACIA 2022 
Konkurs na najlepsze innowacyjne przedsiębiorstwo Podkarpacia 

 

Deklaracje prosimy odsyłać bądź zwrócić osobiście do Biura Konkursu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  
Dział Wspierania Przedsiębiorczości - Centrum Transferu Technologii i Innowacji, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 304,  
lub przesłać drogą elektroniczną na adres:ajedrzejczyk@rarr.rzeszow.pl, jnamieta@rarr.rzeszow.pl lub dpilat@rarr.rzeszow.pl  

w terminie do 29 sierpnia 2022 roku 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
Pieczęć firmy 
         NIP 

 

 

 

         REGON 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Pełna nazwa firmy: 

 

 

 

Dokładny adres lub pieczątka z adresem:           Telefon/fax: 

 

 

 

        E-mail/adres strony internetowej: 

 

 

 

 

 
Rodzaj działalności:      Branża według PKD: 

� Produkcja 

� Usługi 

� Inny, jaki? .......................     Średnioroczna liczba zatrudnionych: 

 

 
 
 

 

 

Deklaruję udział naszej firmy w konkursie IP 2022 i proszę o przesłanie 
Formularza Prezentacji firmy 

 
 

 
Data i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

Zakres działalności:  
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Szanowni Państwo, 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych 

osobowych informujemy, że : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl . 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl . 

3. Państwa dane osobowe podane w formularzu lub później w trakcie trwania konkursu będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Państwa zgody wyrażonej 

poprzez prawidłowe wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go na adres organizatora, w celu 

wzięcia udziału w konkursie pn. „Innowator Podkarpacia 2022”, publikacji informacji o laureatach 

konkursu oraz ich prac na stronie internetowej RARR S.A. i w mediach,  a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

oraz wprowadzenia do bazy danych przedsiębiorców prowadzonej w celu realizacji projektów przez 
RARR S.A. 

4. Ponadto informujemy, iż w związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do : 

● dostępu do swoich danych osobowych, 

● żądania sprostowania danych osobowych , które są nieprawidłowe, 

● żądania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, 

● usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 

● ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,  

 

5. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych poprzez wysłanie wiadomości email na adres: jnamieta@rarr.rzeszow.pl . 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody. 

6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie członkom Komisji Konkursowej „Innowator 

Podkarpacia 2022” oraz ekspertom, którzy będą dokonywali wśród przedsiębiorców auditu 
technologicznego w ramach II etapu konkursu. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 
w konkursie pn. „Innowator Podkarpacia 2022”.  
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9. Państwa dane osobowe  będą przechowywane do 5 lat od zakończenia konkursu. 

10. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

„Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 

1994 r.  (Dz.U. t. j. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnienie mojego wizerunku w mediach zewnętrznych w związku z realizacją konkursu pn. 

„Innowator Podkarpacia 2022”, w tym prowadzenia działań promocyjnych.” 

  

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                       ……………………………………………….. 

                                                                     (czytelny podpis) 

 

 

 

 

„Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu „Innowator Podkarpacia 2022” 

i akceptuje jego treść.” 

  

 

 

 

 

                                                                                         ……………………………………………….. 

                                                                                                   (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⃰klauzula dotyczy danych osobowych uzyskanych wyłącznie od osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą 
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