
 
 
 
 

 

Wniosek przedsiębiorcy na nieodpłatne świadczenie usług doradczych dla 
przedsiębiorców z województwa Małopolskiego 

 
W  ramach projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy” 

 
1. Nazwa przedsiębiorcy……………………………………………………………………………… 

2. NIP…………………………………………………………………………………………………………... 

3. Adres……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Kontakt mailowy……………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczenie, że przedsiębiorstwo jest z grupy mikro małe i średnie z 

województwa małopolskiego □   

6. Proszę zaznaczyć, o jakiego rodzaju usługi się wnioskuje (można zaznaczyć 

więcej niż jedną usługę): 

□ audyt technologiczny  

doradztwo w zakresie transferu technologii:  

□  przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R  

□  przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R  

□  nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników 

prac B+R  

□  doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na 

innowacje w ramach Poddziałania 1.2.3  

□  doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy 

wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R   
Opis zlecenia 

(branża, rodzaj działalności) 
 

(oczekiwania) 
 

 
Wniosek będzie podlegał ocenie pod względem: 
1) zgodności zakresu usługi zgłoszonej do wsparcia przez Wnioskodawcę z zakresem usługi proinnowacyjnej jaki jest 
możliwy do realizacji w ramach projektu 
2)  zgodności z profilem działalności Centrum Transferu Wiedzy  
3) dostępności zasobów Centrum Transferu Wiedzy.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

 

Na podstawie art.6 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
Zarząd Województwa Małopolskiego moich danych osobowych w celu realizacji projektu pn. SPIN –Małopolskie Centra 
Transferu Wiedzy.  

Powyższa zgoda został wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 
1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. 
Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 
II. Inspektor Ochrony Danych 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: 
iodo@umwm.malopolska.pl  
III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu 
Wiedzy”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, którego liderem jest Województwo Małopolskie. 
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne z uwagi na chęć skorzystania z oferty projektu „SPIN 
– Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”. 
V. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia projektu SPIN, czyli do 31 grudnia 2023. 
VI. Prawo dostępu do danych osobowych 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
VIII. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
tj. Uniwersytet Jagielloński – Małopolskie Centrum Biotechnologii, Akademii Górniczo-Hutniczej- Centrum 
Inteligentnych Systemów Informatycznych oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Poszanowania Energii 
WGGGIOŚ Miękinia, Politechnice Krakowskiej - Centrum Budownictwa Energooszczędnego. 
 
IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
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