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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej 

Formularz zgłoszeniowy  

przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego  

w ramach projektu pn. „Power up Your Business in Małopolska 3” 

Nazwa wydarzenia Przyjazdowa misja gospodarcza z Hiszpanii 

Termin (zaznacz właściwy) 
        25.10.2021 /spotkanie w Krakowie 
 
        26.10.2021 / spotkanie w Nowym Sączu  

 

1. Dane teleadresowe Zgłaszającego (zgodnie z KRS lub CEiDG)  

Nazwa firmy   

Adres siedziby/ oddziału  

Telefon kontaktowy   

E-mail   

NIP   

REGON  

 

2. Osoba zgłoszona do udziału w misji  

Imię i nazwisko, stanowisko  

Telefon  

E-mail  

Znajomość języków obcych  

 

3. Krótka charakterystyka prowadzonej działalności 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo 

 
 

 
 

 
 

 

Krótki opis profilu działalności firmy, główne produkty i usługi:  

 

 
 
 

 

.......................................................................  

Czytelny podpis osoby reprezentującej firmę 

4. Oświadczenia Zgłaszającego  
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Podpisując niniejszy formularz deklaracji uczestnictwa oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin rekrutacji  

i uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej w ramach projektu pn. „Power up Your Business in Małopolska 3” - 

realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski. Jednocześnie oświadczam, że informacje zawarte  

w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy 

grozi odpowiedzialność karna. Oświadczam, że zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 157, 

poz. 1240 ze zm.) o finansach publicznych nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 

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

Czytelny podpis osoby reprezentującej firmę  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Power up Your Business in Małopolska 3”  
nr RPMP.03.03.01-12-0062/20-00 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem). 

3. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora 
wskazanego w pkt. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na 
adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. 
Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

4. Administrator wskazany w pkt 2 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, ewaluacji, kontroli i audytu oraz prowadzenia dokumentacji i komunikacji oraz 
sprawozdawczości związanej z projektem „Power up Your Business in Małopolska 3”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 
2014-2020. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c) oraz art. 9 ust 2 lit.g) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu  Operacyjnego  
Województwa   Małopolskiego   na   lata   2014-2020   z   siedzibą   
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości wdrażającemu 
Poddziałanie 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 
podmiotowi prowadzącemu ewaluację projektu 

„Power up Your Business in Małopolska 3”. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu „Power up Your Business in Małopolska 
3” i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która 
z tych  dat nastąpi później. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu. 

..................................................                                                               ...................................................    

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Oświadczenie i zgoda reprezentanta Zgłaszającego (osoby fizycznie biorącej udział w Misji):  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją i realizacją Misji 

organizowanej w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 3” zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

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

Czytelny podpis osoby reprezentującej firmę podczas Misji  

 


