Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU
„LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - 2021”

KATEGORIA - „INNOWACYJNY PRODUKT”
- Należy wypełnić wszystkie pola
Zgłaszam do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa” n/w produkt, usługę,
rozwiązanie technologiczne lub projektowe w dziale (wojsko – WP, pozostałe służby mundurowe i cywilne- SMC –
lub łącznie WP/SMC- właściwe oznaczenie wstawić w polu: dział )
Nazwa produktu / usługi:

w dziale

Zgłaszający
Pełna nazwa zgłaszającego produkt / usługę:

Adres siedziby:

NIP

Osoba do kontaktu

.e-mail:
Tel

Producent
Pełna nazwa firmy

W przypadku konsorcjum prosimy podać nazwę firmy lidera i istotnych partnerów:
Firma - lider
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Opis zgłaszanego produktu

Ogólne korzyści ( wymierne i niewymierne)

Przeznaczenie, obszar zastosowania zgłaszanego produktu, usługi, rozwiązania technologicznego lub projektu

Charakterystyka użytkowa zgłaszanego produktu, usługi, rozwiązania technologicznego lub projektu

Zakres i stopień wdrożenia

Bezpieczeństwo użytkowników

Potencjał ( sprawność, wydajność, skuteczność)

Możłiwość rozwoju ( optymalizacja)

Dlaczego według Państwa oceny produkt zasługuje na wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie - „Lider Bezpieczeństwa
Państwa”

Adres pod którym Rada Programowo-Konkursowa może, w
razie zaistnienia takiej potrzeby, zapoznać się ze zgłaszanym
produktem, usługą lub rozwiązaniem technologicznym
Dodatkowe informacje nt.zgłaszanego produktu ( załączyć)
1

Certyfikaty i opinie (wymienić)

2

Nagrody i wyróżnienia(wymienić)

3

Fotografie (załączyć)

4

Inne (wymienić/ załączyć)




W przypadku podania nieprawdziwych danych Rada Programowo-Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zgłoszenia
Natomiast w przypadku stwierdzenia , że nagrodzony produkt, zgłoszony został na podstawie umyślnie podanych
nieprawdziwych danych - nagroda podlega odebraniu z podaniem do wiadomości publicznej.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji zadań Ogólnopolskiego
Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity:

D.U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami Zdaję sobie sprawę, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie., a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
jej wycofaniem (wpisz „TAK” / „NIE”)

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych informacji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r( D.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) (wpisz „TAK” /” NIE”)

Uwaga:
Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w Bydgoszczy.

Opłatę organizacyjną wynikającą z Regulaminu Konkursu należy wpłacić na konto organizatora:
Alior Bank, Oddział w Bydgoszczy, Nr rach. 66 2490 0005 0000 4530 1641 8763 – na wezwanie,
po uprzednim wystawieniu fakt. VAT przez Organizatora

Ostateczny termin zgłaszania udziału do 31 MAJA 2021 roku.
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać listem lub drogą elektroniczną na adres Organizatora
AKCEPTUJEMY WARUNKI ZAWARTE W REGULAMINIE KONKURSU I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ
NASZEGO PODPISU

………......................................
/ pieczęć firmowa /

.......................................
/ data /

………………………………….................................
/ podpis Prezesa/ Dyrektora/ Właściciela /

Organizator
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
85 – 030 Bydgoszcz, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/34

