Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

Formularz zgłoszeniowy
do Wirtualnego Biura Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
im. Profesora Hilarego Koprowskiego

1. DANE DOTYCZĄCE FIRMY /ISTNIEJĄCEGO PODMIOTU/ OSOBY FIZYCZNEJ
*pola obowiązkowe, dane zostaną umieszczone w umowie:
Nazwa Firmy*
nazwa firmy istniejącej, lub nazwa pod którą firma
będzie działać

Ulica*:
Adres Firmy:

Kod pocztowy*:
Miejscowość*:

Osoba do kontaktu*:
Funkcja w firmie*:
Telefon 1*:
Telefon 2:
E-mail*:
Imię i nazwisko osoby reprezentującej
Podmiot*:
Nr PESEL osoby reprezentującej Podmiot
lub data urodzenia oraz państwo
gdy nie nadano numeru PESEL)*:

(w przypadku

Seria i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość osoby*:
Obywatelstwo*:
Adres zamieszkania*:
Imię i nazwisko osoby reprezentującej
Podmiot*:
Nr PESEL osoby reprezentującej Podmiot
lub data urodzenia oraz państwo
gdy nie nadano numeru PESEL):

(w przypadku

Seria i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość osoby:
Obywatelstwo:
Adres zamieszkania:
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Strona internetowa WWW:
Adres do
korespondencji
inny niż
rejestracyjny:

Ulica*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
☐ Ekonomiczny

Wybrany pakiet usług Wirtualnego
Biura Gdańskiego Parku NaukowoTechnologicznego*:

☐ Strefowy
☐ Specjalny
☐ Pomorski

2. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCHCZASOWA /NIE WYPEŁNIAJĄ OSOBY FIZYCZNE
*pola obowiązkowe
NAZWA / OPIS

SYMBOL KLASYFIKACJI

PKWiU:

Branża podstawowa*:

PKD:
Data rozpoczęcia
działalności:
Wielkość przedsiębiorstwa:

podać wg opisu: mikro – 0, małe – 1, średnie – 2, duże – 3

Forma prawna*:
Organ rejestrowy:
Numer rejestru:

Regon:

Fundusze własne [PLN]:
Oddział/ spółka innej firmy:
☐ Etap koncepcyjny
Na jakim etapie znajduje się
projekt?

☐ Prototyp
☐ Testowanie
☐ Wdrażanie

3. JAKIE INFORMACJE O FIRMIE MAJĄ BYĆ UMIESZCZONE NA WWW.GPNT.PL
W ZAKŁADCE FIRMY GPN-T?
Nazwa firmy:
☐ automatyka
Branża:
Proszę wybrać z wymienionych
lub dopisać, można wybrać
więcej niż jedną.

☐ biotechnologia
☐ elektronika
☐ ICT
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☐ oprogramowanie
☐ telekomunikacja
☐ pozostałe
Nr tel:
Email:
Adres strony WWW:
Jeśli widoczne ma być logo firmy, prosimy o dołączenie go do emaila z wypełnionym Formularzem
lub późniejsze dosłanie z informacją o umieszczenie na stronie Parku

Inne (jakie):

Oświadczenia:
1.

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do reprezentowania firmy.

2.

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

3.

Zapoznałem/łam się z Regulaminem korzystania z usług Wirtualnego Biura Gdańskiego Parku NaukowoTechnologicznego i akceptuję jego postanowienia.

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dla celów informacyjnych w ramach Wirtualnego Biura Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego przez PSSE sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.).

5.

Informacje wskazane w niniejszym formularzu aplikacyjnym będą wykorzystywane przez PSSE sp. z o.o. wyłącznie
w celach oceny pod kątem podjęcia decyzji o świadczeniu usług w ramach Wirtualnego Biura Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego, w celach statystycznych oraz w celu weryfikacji efektywności podejmowanych przez
PSSE Sp. z o.o. działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Informacje te nie będą nigdy udostępniane łącznie
z danymi umożliwiającymi identyfikację danego podmiotu.

6.

Zostałem poinformowany/a, że Administratorem moich danych osobowych jest PSSE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Władysława IV 9, 81-703 Sopot oraz o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

7.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń,
wynikającej z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 1600, z późn. zm.)

Data wypełnienia formularza
Podpis
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Zgodnie z art. 13 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 osobowych), informujemy, iż:
1) Administratorami Państwa danych osobowych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP
5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł.
2) Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych
w PSSE na adres RODO@strefa.gda.pl
3) Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu realizacji umowy Wirtualnego Biura.
4) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2018, pozycja: 1000).
5) Nie udostępniamy danych osobom trzecim chyba że dzieje się to za Państwa wyraźną zgodą lub na podstawie
przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez
czas 5 lat.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9) Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi Wirtualnego Biura.
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