
Sekretariat Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej: ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów, tel/fax: 603 100 900, e-mail: png@rze.pl, www.png.pl 

Centrum Promocji Biznesu: ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów, tel. 603 100 900, 606 100 900, e-mail: cpb@rze.pl, http://www.rze.pl 

 

 

PODKARPACKA NAGRODA 

GOSPODARCZA  

 

 
Pieczęć firmy NIP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

  

REGON I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym firmy: 

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__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 

 

INFORMACJE OGÓLNE O UCZESTNIKU 

 
Adres firmy: 
Ulica i nr domu: 

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  

Kod pocztowy:          Miejscowość:                      

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  

e-mail:        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 

Imię i nazwisko Właściciela/Dyrektora/Prezesa firmy:     

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  

Telefon:                                                                                  Faks: 

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 i stanowisko osoby do kontaktów w sprawie Konkursu:    

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  

Telefon:                                                                                  Faks: 

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 zatrudnionych:                Wielkość przychodów netto w zł za rok ubiegły                 Udział  kapitału Polskiego:         Udział  kapitału zagranicznego:   

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% 
 
Po zapoznaniu się z regulaminem deklarujemy udział naszej firmy w tegorocznej edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” oraz wniesienie opłat za 
uczestnictwo w Konkursie w kwocie zgodnej z wymaganiami regulaminu. Wymagane opłaty uregulujemy przelewem na konto Centrum Promocji Biznesu – Bank PeKaO 
S.A., II Oddział w Rzeszowie nr 34124026141111000039679378 w terminie 10 dni od daty złożenia niniejszej deklaracji w Sekretariacie Konkursu.  
Prosimy o dostarczenie ankiety konkursowej. W przypadku rezygnacji z udziału w tegorocznej edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” nie będziemy rościli 
żadnych żądań finansowych (rezygnacja z udziału w Konkursie bez skutków finansowych może nastąpić w formie pisemnej złożonej w Sekretariacie Konkursu nie później 
niż 10 dni od daty złożenia deklaracji uczestnictwa).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom współpracującym w ramach Konkursu, moich powyższych danych osobowych, w związku z udziałem mojej 

firmy w Konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, przez Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów. Centrum Promocji Biznesu informuje, 

że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114  Rzeszów, który to będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe 

w celu uczestnictwa w konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Centrum Promocji Biznesu, 

w ramach Konkursu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i będą przechowywane do momentu wycofania wyrażonej zgody 

lub rozstrzygnięcia i rozliczenia konkursu. 

 
OŚWIADCZENIE:  Oświadczam, że jesteśmy / nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT i upoważniamy Centrum Promocji Biznesu do wystawiania faktur VAT bez naszego 
podpisu i przesyłania ich listem poleconym na nasz wyżej podany adres. 

 

......................................................., dnia .......................................................               
 

 podpis i imienna pieczątka osoby składającej deklarację 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  


