OŚWIADCZENIE
O WSPÓŁPRACY z dnia ………………………

Z POLSKIM KLASTREM ENERGETYKI
REPREZENTOWANYM PRZE KRAJOWY INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI

Preambuła:
1. Współpraca z Klastrem* jest całkowicie nieodpłatna i nie wymaga żadnych świadczeń wzajemnych dla
żadnej ze stron, nawiązana współpraca stanowi pole do przyszłych działań i możliwości gospodarczonaukowych a konkretne działania będą realizowane na zasadach odrębnych uzgodnień.
2. Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do włączenia do grona członków i podlega zatwierdzeniu
przez Dyrektora Klastra. Decyzja zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany niżej adres email.
Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przesłać na adres oddziału: Al. Niepodległości 18/405,
70-405 Szczecin. W każdym momencie firma może zgłosić chęć wystąpienia z Klastra na biuro@kirg.pl.

Niniejszym oświadczeniem wyrażamy zgodę na:
1. przystąpienie do inicjatyw Polskiego Klastra Energetyki w charakterze członka wspierającego
w obszarze współpracy badawczo-rozwojowej, promocji produktów / usług oraz realizacji wspólnych
inicjatyw związanych z rozwojem branży.
2. przesyłanie informacji o możliwości współpracy od innych członków Klastra i programach wsparcia na
adres email podany w niniejszym oświadczeniu, a także przesyłanie ofert o naszej ofercie lub
współpracy do innych członków Klastra lub podmiotów będących potencjalnymi odbiorcami naszych
produktów / usług / współpracy, m.in. naukowców, przedsiębiorstw, organizacji.
3. przesłanie ankiety odnośnie oferty przedsiębiorstwa / instytucji w celu możliwości zamieszczenia jej
nieodpłatnie na stronach współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym na stronie www.klasterenergetyki.pl oraz na innych stronach prezentujących branżę, na których publikację za pomocą
wiadomości drogą mailową wyrazimy zgodę.
4. Informowanie nas drogą mailową odnośnie programów, projektów lub innych inicjatyw realizowanych
we współpracy z innymi podmiotami zrzeszonymi w Klastrze.
5. przetwarzanie danych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

6. przesłanie faktury jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł, stanowiącej podstawę
rejestracji.
DANE PODMIOTU
Pełna nazwa ……………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………….…………..………………………………………….
NIP: ……………..………… TEL …………..…..………… E-MAIL ………………..…………………….…………………………………


Klaster: Polski Klaster Energetyki reprezentowany przez Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,
NIP 6692507214, krs0000512209, regon 320958072, działający na podstawie przepisów ust. z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zm.

Załącznik nr 1 do oświadczenia o współpracy z dnia ………………………..

ANKIETA I KLAUZULA INFORMACYJNA
FORMA PRAWNA:
Jednoosobowa działalność gospodarcza,
Spółka cywilna, jawna
Spółka prawa handlowego: np. Spółka z o.o., Spółka Akcyjna
Spółka z udziałem skarbu Państwa
Organizacja pozarządowa
Uczelnia wyższa lub instytut badawczy
Inny rodzaj przedsiębiorstwa / instytucji
ORIENTACYJNA LICZBA PRACOWNIKÓW (WYŁĄCZNIE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH)
ŚREDNIOROCZNA ORIENTACYJNA WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACE / ZLECENIE


MINIMUM

………….. OSÓB



MAKSIMUM

……………OSÓB

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zapoznałem/am się z informacją, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Rozwoju
Gospodarki, NIP 6692507214, krs0000512209, regon 320958072, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii pani/pana danych osobowych tj. imię
i nazwisko, email, telefon.
3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Paweł Materka, prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Rozwoju Gospodarki – biuro@kirg.pl, tel. 512276835.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej współpracy, a także przesyłania
informacji o przyszłych inicjatywach rozwojowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom / w przypadku
udostępniania danych innym podmiotom np. Biuru rachunkowemu, należy podać konkretnie jakiemu podmiotowi
będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia/,
5. Podstawą przetwarzania pani/pana danych osobowych są przepisy prawa polskiego.
6. Posiada pani/pan prawo do:
 Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 Przenoszenia danych,
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki na czas nieoznaczony
lub do momentu wycofania przetwarzania danych osobowych.

PIECZĘĆ PODMIOTU

imię i nazwisko / pieczęć reprezentanta oraz podpis
………………………………..……………………
………………………………………………

