
Oświadczenia 
kandydata do tytułu “Poznański Lider Przedsiębiorczości” 

______________________________________________ 
Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym 

_____________________________________________ 
Adres siedziby firmy 

_____________________________________________ 
Dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) 

Oświadczenia Przedsiębiorcy 

1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".
Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz informacji wysłanych elektronicznie,
a także ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.

2. Oświadczam, że przedsiębiorstwo należy do MŚP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stan na dzień złożenia
formularza (ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców Dz. U. z 2018, poz. 646 ze zm.).

3. Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie karne, karno-skarbowe, upadłościowe, a w ciągu
ostatnich pięciu lat nie byłem karany przez organy kontrolne (PIP, PIH, IOŚ, Sanepidu i inne).

4. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami na rzecz organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Oświadczam, że wywiązuję się ze zobowiązań wobec banku prowadzącego rachunek podstawowy firmy, w tym w
szczególności ze zobowiązań kredytowych.

6. Oświadczam, że rzetelnie wywiązuję się ze zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników firmy.

7. Oświadczam, że nie figuruję w Krajowym Rejestrze Długów.

8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od organizatorów Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Potwierdzam gotowość dostarczenia materiałów informacyjnych o firmie do wykorzystania ich w celach promocyjnych
związanych z Konkursem (logotyp, wizytówka, zdjęcia i inne).

10. Upoważniam organizatorów i partnera merytorycznego Konkursu, dokonujących oceny i weryfikacji kandydatów do
zasięgnięcia opinii na temat wywiązywania się przez naszą firmę ze zobowiązań wobec pracowników, klientów,
kontrahentów oraz Skarbu Państwa. Zobowiązujemy się również udostępnić podczas audytu oryginały dokumentów
potwierdzających informacje podane w formularzu zgłoszeniowym oraz zapewnić spotkania ze wskazanymi przez
audytora pracownikami.

11. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

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

miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania przedsiębiorcy, 

imienna pieczątka 

-

- 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości” jest Starosta Poznański, z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest 
przeprowadzenie konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwały nr XXXIII/479/V/2017 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 
2030 r.”

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane 
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

     4) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
     6.  Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie.
     8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
          profilowaniu.
     9.  Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą merytoryczną zadania, Kapituła, Partner Merytoryczny, eksperci 
          z zakresu startup.
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