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Formularz aplikacyjny do uczestnictwa w targach Sea Asia 2019 w ramach
Stoiska Narodowego (09-11 kwietnia 2019r.)
(Formularz aktywny – prosimy o wypełnienie elektroniczne)

Opis
Nazwa firmy*
Adres
WWW
Osoba kontaktowa / Dane
kontaktowe
Opis działalności firmy (w j.
polskim)
Opis działalności firmy (w j.
angielskim)
Cel udziału w Sea Asia 2019
Osoby wskazane do
reprezentowania firmy na
stoisku narodowym
Produkt / technologia
prezentowane na stoisku
Pożądane firmy/sektory do
zaproszenia na dedykowane
spotkania B2B
Informacje techniczne
konieczne do uwzględnienia
w związku z prezentacją
produktu
Czy posiadają Państwo
wyłączne prawo do
sprzedaży / udzielania
licencji?
Czy produkt / technologia
podlega ochronie
patentowej?

* podana nazwa firmy może zostać opublikowana w materiałach promocyjnych o Sea Asia 2019

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych w niniejszym Formularzu, przez
PAIH SA w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu zgłoszenia Firmy do Organizatora Sea Asia 2019
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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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). Oświadczam, iż dopełniłem obowiązku informacyjnego o którym
mowa w art. 14 ww. rozporządzenia wobec osób, od których dane pozyskałem i wskazałem w formularzu
aplikacyjnym i zobowiązuję się przekazać dowód wykonania tego obowiązku na żądanie Zamawiającego.

1. PAIH SA zobowiązuje się przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z
realizacją uczestnictwa w Sea Asia 2019, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
chroniącymi prawa osób, których dane te dotyczą, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
2. Udostępnione dane nie będą profilowane.
3. PAIH SA oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, zapewniające
bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka związanego z
ich przetwarzaniem.
4. PAIH SA może udostępniać przekazane mu dane osobowe innym podmiotom jedynie w celu
realizacji czynności niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do Organizatora Sea Asia 2019 (w
tym podwykonawcom).
5. Czas przetwarzania w/w danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia realizacji
wszystkich obowiązków PAIH SA wynikających z procesu kwalifikacji uczestników do udziału w Sea
Asia 2019 i zgłoszenia do Organizatora.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z
zawartej umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku z realizacją
niniejszej umowy będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (PAIH). Z inspektorem ochrony
danych PAIH można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
iod@paih.gov.pl
Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane będą w celu zapewnienia jej
prawidłowej realizacji, a ponadto w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na
administratorze danych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy jest prawnie
uzasadniony interes Zamawiającego, obejmujący realizację Przedmiotu Umowy.
Odbiorcą danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy mogą być: organy
nadzorujące Zamawiającego, podmioty z Grupy PFR , organy administracji publicznej i sądy w
zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów.
Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane:
• w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw i
obowiązków wynikających z umowy.
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•

W celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
7.
Osoby fizyczne, których dane pozyskano w związku z realizacją umowy mają prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach
określonych w art. 17 i 18 RODO, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy ma prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. w przypadku
uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wypełnienie
praw i obowiązków ustalonych w umowie.
10. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy Zamawiający nie stosuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Imię i nazwisko / Stanowisko

Data / Miejscowość

Podpis

Zgodnie z reprezentacją w KRS

Podpisy osób wskazanych w formularzu do reprezentacji firmy na stoisku , potwierdzające
dopełnienie przez Wnioskodawcę obowiązku informacyjnego o którym mowa w art.14 ww.
rozporządzenia
Imię i nazwisko / Stanowisko

Data / Miejscowość

Podpis

Imię i nazwisko / Stanowisko

Data / Miejscowość

Podpis

Imię i nazwisko / Stanowisko

Data / Miejscowość

Podpis
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