Deklaracja uczestnictwa w programie „Przyjazna Polska” 2019
Pieczęć z adresem pocztowym zgłaszającego, na którego zostanie
wystawiona faktura VAT

										

NIP zgłaszającego, na który zostanie wystawiona faktura VAT:

										
										

________________________

UCZESTNIK (proszę podać nazwę np. Miasto XXX, Gmina XXX, Miasto i Gmina XXX)1:
_________________________________________________________________________________________________
POWIAT:
_________________________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZTWO:
_________________________________________________________________________________________________
NAZWA UCZESTNIKA DO UMIESZCZENIA NA CERTYFIKACIE (proszę podać nazwę np. Miasto XXX, Gmina XXX, Miasto i Gmina XXX)1:
_________________________________________________________________________________________________
ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO / URZĘDU GMINY (proszę podać adres, na który będzie kierowana korespondencja związana z programem):
Pełna nazwa urzędu:

_________________________________________________________________________________________________
Ulica i nr domu:

_________________________________________________________________________________________________
Kod pocztowy: I__I__I - I__I__I__I
Miejscowość: __________________________________________
Telefon (z numerem kierunkowym: I__I__I I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I; I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I
Faks (z numerem kierunkowym): I__I__I I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I; I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I
e-mail: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
http:// I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Imię i nazwisko (zaznaczyć właściwe):

wójta,

burmistrza,

prezydenta

_________________________________________________________________________________________________
e-mail:
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby do kontaktów w sprawie programu:
_________________________________________________________________________________________________
Telefon (z numerem kierunkowym):
		
I__I__I I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I; I__I__I__I-I__I__I-I__I__I-I__I__I
e-mail: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Liczba mieszkańców gminy/miasta:
Uczestnik bierze udział w2:
		

Uczestnik otrzymał tytuł Przyjazna Polska: w 2014

w 2015

w 2016

w 2017

w 2018

Programie „Przyjazna Polska” 2019 (certyfikacja ogólna)
dodatkowej certyfikacji tematycznej, jednej z poniższych:

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.
„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do zamieszkania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu.
„Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”
Certyfikacja dla gmin, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałyby podzielić się
tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.
„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”
Certyfikacja dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora
turystycznego.

„Zielona Gmina” / „Green Community”
Certyfikacja dla gmin, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia
mieszkańców.
„eGmina” / „eCommunity”
Certyfikacja dla gmin, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą
edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.
„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne
i nowoczesne rolnictwo.
„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
Certyfikacja dla gmin, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.
„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and SPA”
Certyfikacja dla gmin, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Źródło informacji o programie:
Uwagi:
Oświadczam, iż znana jest mi treść Regulaminu programu „Przyjazna Polska” oraz Ogólnej klauzuli informacyjnej RODO PP. Akceptuję zawarte w nich zasady oraz deklaruję wniesienie opłaty za udział w programie
promocyjnym, w kwocie zgodnej z wymaganiami Regulaminu. Wymaganą opłatę uregulujemy przelewem na konto „Przedsiębiorstwo Fair Play” Spółka z o.o. w Warszawie, Pekao SA 91 1240 6218 1111 0000 4620
7171, w terminie 14 dni od otrzymania FV. Proszę o dostarczenie ankiety programu. Wyrażam zgodę na umieszczanie danych uczestnika programu w publikacjach Organizatorów oraz na stronie programu i konkursu
www.przyjaznapolska.pl
Oświadczam, że dane zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o. powyższych danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych. Mam prawo wglądu do powyższych danych osobowych i ich poprawiania, uzupełniania bądź żądania usunięcia. Podstawą przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych od Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
oraz „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o. na podany powyżej adres korespondencyjny i adresy e-mail.

data / czytelny podpis przyjmującego zgłoszenie 		
1

będzie wykorzystana o ile uczestnik uzyska certyﬁkat w roku 2019; 		

podpis i imienna pieczątka osoby składającej deklarację w imieniu uczestnika
2

zaznaczyć właściwe,

Biuro Programu „Przyjazna Polska”: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: (22) 630 98 01-03, fax: (22) 434 60 49, e-mail: info@przyjaznapolska.pl, www.przyjaznapolska.pl
© Copyright by Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Ogólna klauzula informacyjna RODO PP
Infor m uj emy Ci ę, że pr zetwar zamy Twoj e dane oso bowe - s zc zegółow e i nformacj e znaj d zi esz po ni żej :
I. Ad ministrator d an ych osob ow ych
W spóładmi ni stratorami Twoi ch da nych o sobowyc h są: F undacj a „I nsty tut B ada ń nad Demokracj ą i Przeds i ębi orstwem
Prywat nym” ( ul . Trębacka 4, 00-07 4 W arszawa; NIP: 525-15-6 7-362; REGON: 01011 4641; KRS 0000161 651 ora z
„Prze dsi ębi orstwo Fai r Pl ay” Sp. z o.o. ( ul . Trębacka 4, 00-07 4 W arszawa; NIP: 525-2 1-13-597; Rego n: 0 14944285; KR S:
0000014892)
II. Dane kontaktow e do ad mi nistr atora dan ych
Można si ę z nami sko ntakto wać:
1. tel efoni czni e: + 48 22 63098 01;
2. pod adresem e-mai l : i ped@ki g.pl l ub i nfo@fai rpl ay.pl
3. pi semni e, przesyłaj ąc korespo nd encj ę na adres: F undacj a „I nstyt ut Bada ń nad De mokracj ą i Przedsi ębi orstwem Prywatnym”
/ Prze dsi ębi orstwo Fai r Pl ay, ul . Trębacka 4, 00-0 74 W arszawa
III. Dane kontakt ow e inspektora o chron y dan ych o sobow ych
W yznac zyl i śmy osobę odpowi edzi alną za oc hro nę da nyc h oso bowyc h, tj . i nspektora oc hro ny da ny c h osob owyc h, z którym
można si ę skont aktować:
1. pod adresem e-mai l : rodo@fai rplay.pl ;
2. pi semni e, na adres kores po nde ncyj ny: F undacj a „I nstyt ut Ba da ń na d Demokracj ą i Przedsi ębi orstwem Prywat nym”
/ Prze dsi ębi orstwo Fai r Pl ay, ul . Trębacka 4, 00-0 74 W arszawa
IV. Cele przetw arzania dan ych os obow ych i podstaw a praw na
Przet war zamy Tw oj e dane o sobow e na podstawi e Ro zpor ząd ze ni a Parl ament u E urop ej ski ego i Rady (UE) 2016/679 z d n.
27.04.2016 r. d otyc zącego oc hro ny danyc h osobo wyc h (RODO) w cel u:
1. przeka zywa ni a i nformacj i o programi e i konkursi e „Pr zyj azna Pol ska” tj . m.i n.: o etapi e j ego przebi egu, wyło ni eni a j ego
zwyci ę zców, ogło s ze ni a wyni ków i doręc ze ni a nagr ód zwyci ęzcom
2. real i zacji dzi ałal ności na ukowo – badawc zej Fundacj i „Instyt ut Bada ń na d Demokracj ą i Przedsi ębi orstwem Prywat nym”
3. marketi ng u b e zpośred ni ego prod uktó w l ub świ adc zo nyc h usł ug - po ni ewa ż pr zetwar za ni e j est ni ezbęd ne d o real i zacji prawni e
uzas ad ni onego i nteres u (a rt. 6 ust. 1 li t. f RODO), którym j est możl i wość real i zacji marketi ngu be zpośred ni ego;
4. ust al eni a, doc hod ze ni a l ub obro ny pr zed ros zc ze ni ami , zwi ąza nymi z pr zetwar za ni em Twoi ch d a nyc h osobowyc h, po ni ewa ż
przet war za ni e j est ni ezbęd ne do re ali zacj i prawni e uzasad ni onego i nt eres u (art. 6 ust. 1 l i t. f RODO), którym j est możl i wość
ustal e ni a, dochod ze ni a l ub obro ny prze d ros zc ze ni ami ;
5. speł ni eni a ci ążącyc h na nas obo wi ązków praw nyc h wy ni kaj ących z właści wych pr zepi sów prawa – gdy ż pr zetwar za ni e
w tym pr zypadk u j est ni ezbę d ne do wypeł ni eni a wymogów pra w nyc h, k tórym podl egamy (art. 6 ust. 1 l i t. c RODO).
V. Kategorie odbi orców danych
Twoj e dane oso bowe, mog ą być ud ostęp ni one nas tęp uj ącym kategori om podmi otów:
1. podmi otom upowa żni ony m na po dstawi e przepi sów prawa (mi n. sąd y, orga ny pa ńst wowe, i td);
2. podmi oty powi ąza ne świ adc zące usł ugi ksi ęgowe, i nformatyc zne, m arketi ngowe, ko m uni kacyj ne i anal ityczne, praw ne
i wi ndykacyj ne;
3. na si podwyko nawcy i i nne podmi oty, z którymi współprac uj emy.
VI. Przekaz yw anie dan ych poza E uropej ski Obszar Gospodar cz y
1. Pa ni /Pana d a ne osobo we ni e będą pr zeka zywa ne do pa ńst wa tr zeci ego.
VII. W każdej chw ili przysłu guj e Pani/ Panu praw o żądania d alsz ych infor macj i i otrz ymania s zcze gółów dotycząc ych
podej mow anych zabezpiecz eń.

VIII. Okres prze chow yw ania dan ych
Twoj e dane bę d zi emy przet war zać w cel u:
1. przeka zywa ni a i nformacj i o programi e „Przyj azna Pol ska” – do mom ent u zgłos ze ni a spr zeci wu;
2. real i zacji dzi ałal ności na ukowo – badawc zej – do mome nt u zgłos ze ni a sprzeci wu;
3. marketi ng u b e zpośred ni ego prod uktó w l ub świ adc zo nyc h usł ug – do mome nt u ro zwi ą za ni a l ub wygaś ni ęci a umowy l ub
zgłos ze ni a sprze ci wu;
4. ust al eni a, doc hod ze ni a l ub obro ny pr zed ros zc ze ni ami - do mome nt u pr zedaw ni eni a tyc h ros zc ze ń.
5. wypeł ni eni a ci ążącyc h na nas ob owi ązków praw nyc h - do mo me nt u wygaś ni ęci a obowi ązków pr zec how ywani a da nyc h
wyni kaj ących z p r zepi sów prawa;
IX. Tw oj e praw a
Zgod ni e z RODO , pr zysł ug uj e Ci prawo do:
1. dostęp u do s woi ch da ny c h ora z otrzy ma ni a i ch kopi i ;
2. sprostowa ni a (poprawi ani a, uzup ełni a ni a) swoi ch da nyc h;
3. us uni ęci a da nyc h, ogra ni c ze ni a przet war za ni a da nyc h;
4. wycofa ni a zg ody na pr ze twar za ni e Twoi ch danyc h osobowyc h w do wol nym mome nci e. Cof ni ęci e zgod y ni e wpływa na
zgod ność z pra wem pr zetw ar za ni a, którego doko na no na po dstawi e Twoj ej zgody pr ze d j ej wycofani em;
5. prze nos ze ni a da nyc h;
W cel u skor zysta ni a z powy żs zyc h praw sko ntakt uj si ę z nami : popr ze z e-m ai l , l ub tel efoni czni e.
6. wni esi eni a skargi do orga nu nad zorc zego.
X. Praw o do sprzeciw u
Może s z, w ka żdy m c zasi e wyra zi ć sprze ci w wobec pr zetwar za ni a Two i ch da nyc h oso bowyc h: po pr ze z e- mail l ub tel efoni c zni e.
XI. Infor macj a o w ymogu lub dob row olności podania dan ych i kon sekw encj ach ich niepodania
Poda ni e Twoi ch da nyc h os obowyc h j est dobrowol ne, al e ni ezb ęd ne do wyko nywa ni a nas zyc h zob owi ąza ń oraz prawi dłowej
reali zacj i świ adczo nyc h pr ze z nas usł ug.

--------------------------------------------------------------------Program promocji polskich samorządów Przyjazna Polska----------------------------------------------------

