Oświadczenie kandydata do nagrody “ GRYF GOSPODARCZY 2018”

Pełna nazwa podmiotu zgłoszonego do konkursu (dane muszą być zgodne z wypełnionym formularzem
zgłoszenia)

Adres siedziby podmiotu (dane muszą być zgodne z wypełnionym formularzem zgłoszenia)

WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE


Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf
Gospodarczy 2018.



Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypełnionym
osobiście lub przez przedstawiciela zgłaszanego podmiotu lub przez organizację skupiającą
przedsiębiorców lub instytucję otoczenia biznesu.



Zobowiązuje się, na wniosek Biura Konkursu, do uzupełniania lub wyjaśnienia danych zawartych
w formularzu.



Oświadczam, że wobec zgłaszanego podmiotu nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe,
restrukturyzacyjne bądź likwidacyjne oraz że nie został w tym przedmiocie złożony wniosek, który
mógłby mieć wpływ na zdolność do wypełnienia warunków regulaminu konkursu, jak również
że zgłoszony podmiot nie ma zaległości podatkowych oraz nie toczą się wobec niego postępowania
egzekucyjne w tym zakresie, a także że zgłaszany podmiot nie narusza przepisów Kodeksu Pracy
oraz norm ochrony środowiska. Ponadto zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
organizatora konkursu o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych zdarzeń.



Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska,
w tym utrwalonych na nagraniach lub fotografiach z gali konkursowej oraz nazwy, logotypu i znaku
towarowego zgłaszanego podmiotu w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz
działalności Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. ze zmianami 2016 r. poz. 922) przez organizatora
w celu prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Jednocześnie zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, że Administratorem
danych jest Marszałek Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursie. Dane osobowe są podawane
dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści oraz możliwością poprawy.

Imię i nazwisko, funkcja osób upoważnionych do
reprezentowania zgłaszanego podmiotu

Podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania zgłaszanego podmiotu

Data i miejsce

