
Załącznik nr 5 
do wniosku o przyjęcie do  

Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
(wypełnia osoba fizyczna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych) 
 

 

…………………………………………………….……………………………………….. 
                                          (Imię i Nazwisko) 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 
adresu pocztowego, numeru telefonu, oraz adresu e-mail dla potrzeb efektywnego i sprawnego 
procesu rekrutacji do Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego oraz mojej późniejszej działalności 
gospodarczej w nim prowadzonej. 

Oświadczam, że zapoznałem poinformowany, że: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Krośnieński Inkubator Technologiczny 
z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno nr KRS 0000228204, a podanie 
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

b) Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Krośnieńskim Inkubatorze 
Technologicznym „KRINTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie to: adres korespondencyjny 38-
400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 6c, adres e-mail: biuro@krintech.pl, telefon 134362106. 

c) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres mojego pobytu w Krośnieńskim 
Inkubatorze Technologicznym „KRINTECH” Sp. z o.o. oraz okres umożliwiający realizację 
obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji (np. termin 
przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie 
i wykonanie umowy), okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do 
obrony przed roszczeniami. 

d) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 

e) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcą danych. 
g) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
h) Podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne. 
i) Jestem świadomy/a tego,  że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne 

i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji do 
Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego oraz mojej późniejszej działalności gospodarczej 
w nim prowadzonej i akceptuję te cele. 

j) Wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego 
„KRINTECH” Sp. z o.o. z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa co do zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania. 

k) Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. nie może na podstawie niniejszej 
zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra 
osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej. 

 

 

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

         (imię i nazwisko)                              (data)                                                 (podpis) 


