
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Targów Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”  

w Koninie  

Formularz zgłoszeniowy  

wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych   

 Informacje, które wypełnia zgłaszany podmiot 

Nazwa podmiotu  

NIP, REGON 

KRS / CEIDG 

NIP: ……………………………, REGON: ………………………… 

KRS / CEIDG: 

Siedziba podmiotu / 

oddziału podmiotu 

 

 

Telefon   

Adres e-mail  

Strona www  

PKD  

Krótka informacja nt. 

oferty gospodarczej  

 

 

Wielkość podmiotu – 

jeśli dotyczy 

□ Mikro                                      □ Małe przedsiębiorstwo  

□ Średnie przedsiębiorstwo       □ Duże przedsiębiorstwo 

Imię i nazwisko oraz 

funkcja osoby 

reprezentującej 

podmiot (do umowy) 

 

Dane teleadresowe 

do kontaktów 

roboczych  

Imię i nazwisko: 

E-mail: 

Telefon: 

Osoby zgłoszone 

przez podmiot do 

działań 

promocyjnych na 

stoisku 

wystawienniczym 

1. … 

2. … 

3. … 

4. …. 

5. …. 

(proszę podać - imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

Środki promocji 

wykorzystywane 

przez wystawcę w 

trakcie Targów              

□ prezentacja maszyn / urządzeń / produktów testowych  

□ film / prezentacja multimedialna / zdjęcia  

□ katalog drukowany z ofertą firmy 

□ ulotki 

□ roll-up / ścianka reklamowa 



□ inne, jakie 

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

… 

Zgłaszam udział w 

spotkaniach 

biznesowych w 

trakcie Targów 

 

□ tak  

 

□ nie 

Deklaruję publikację 

na swojej stronie 

www o Targach i 

wydarzeniach im 

towarzyszących 

 

□ tak  

 

□ nie 

Zgłaszam udział w 

konkursie dla 

wystawców 

□ tak  

 

□ nie 

Informacja o 

produkcie lub 

usłudze wystawcy 

skierowanej na rynki 

krajowe i 

zagraniczne 

 

 

 

(wypełnić jeżeli dokonano zgłoszenia do konkursu) 

Aktywność wystawcy 

na rzecz 

wprowadzenia 

produktu lub usługi 

na rynki zagraniczne 

 

 

 

(wypełnić jeżeli dokonano zgłoszenia do konkursu) 

Informacja o 

działaniach 

promocyjnych 

wystawcy na rynkach 

krajowych i 

zagranicznych 

 

 

 

 

(wypełnić jeżeli dokonano zgłoszenia do konkursu) 

Osoba do kontaktów 

z Komisją 

Konkursową 

Imię i nazwisko: 

E-mail: 

Telefon: 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb 

niezbędnych w procesie organizacji, realizacji, promocji i rozliczenia Targów 

Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia  

w Regionie” w Koninie w ramach Projektu pn. pn. „Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19. 

 

................................, dnia ..................2022 r. ……………………………………. 

miejscowość i data, czytelny podpis osoby reprezentującej zgłaszany podmiot 



 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW TARGÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE  

W ZWIĄZKU Z BADANIEM KWALIFIKOWALNOŚCI ŚRODKÓW W PROJEKCIE 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z realizacją Projektu pn. pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina 

Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy 

WRPO 2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający 

siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych  

- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament 

Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl,  

- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji  

i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.  

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji.  

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 

podstawie:  

 

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 



Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431 ze zm.).  

 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431 ze zm.);  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286  

z 30.09.2014, str.1).  

 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu  

pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”  

nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w celu archiwizacji w ramach 



Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 

2014+).  

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt – Miastu Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin oraz 

podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – nie 

dotyczy. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 

2014+.  

7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach 

Projektu.  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

 

 

 

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

 Miejscowość, data                    Czytelny podpis  
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