Gminne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (GCOIE)
Nr
KARTA PRZEDSIĘBIORCY/EKSPORTERA
Dane kontaktowe
Nazwa
Forma prawna
Adres

Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Kraj

Polska

Telefon
Faks
E-mail
Strona www
Osoba do kontaktu
Stanowisko
Język komunikowania się

Informacje o firmie
Data założenia
Dane rejestrowe (NIP,
REGON, KRS)
Liczba zatrudnionych osób
Główna branża PKD/ EKD
Typ działalności (producent,
dystrybutor itd.)
Oferowane produkty/ usługi + krótki opis
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
Oferowane produkty/ usługi
+ krótki opis

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

Pozostałe informacje zamieszczone w załącznikach*:
o LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU (SITE CHECK LIST)
o PRODUCTION HALL OFFER
*zaznaczyć właściwy załącznik
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Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie informacji o firmie wśród potencjalnych partnerów biznesowych poza granicami
Polski oraz na przetwarzanie przekazanych w niej danych przez DAWG SP. Z O.O. oraz Gminę Wałbrzych.

Data przygotowania karty

Podpis i pieczęć firmy

Skan wypełnionej i podpisanej „KARTY PRZEDSIĘBIORCY/ EKSPORTERA” prosimy kierować drogą elektroniczną na
adres: investinwalbrzych@um.walbrzych.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KARTA PRZEDSIĘBIORCY
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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 „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
I.

Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl
II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu stworzenia bazy przedsiębiorców/ eksporterów wraz z informacją
nt oferowanych produktów/ usług a także do przesyłania ofert zagranicznych oferentów i przesyłania informacji
zawartych w karcie do potencjalnych inwestorów na podstawie Pani/Pana zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
IV. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do realizacji ww. celu.
V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane
osobowe będą udostępniane Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej S.A.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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(UE) 2016/679 z dnia 27 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 i Ustawą z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskaniakopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowelub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądaniaograniczeniaprzetwarzaniadanych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania;
6. prawo do przenoszenia danych.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl.
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, zawartych w ”KARCIE PRZEDSIĘBIORCY/ EKSPORTERA” w celu:
- utworzenia bazy przedsiębiorców/ eksporterów wraz z informacją nt oferowanych produktów/ usług,

- przesyłania informacji zawartych w karcie do potencjalnych inwestorów,
- przesyłania ofert zagranicznych oferentów,
- udostępnienie danych osobowych do Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej S.A.,
2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………
(data i podpis)
Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych
……………………………………………………………..
(data i podpis)
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