
 

                             
 

Zał. nr 6 do Regulaminu 

 

Formularz zgłoszenia pomysłu  

Platformy Startowej „Unicorn Hub” 

wniosku ubiegającego się o transfer inkubacji po ocenie wniosku w innej platformie, a przed 

zawarciem umowy inkubacji na podstawie § 9 Regulaminu  

  

 
Numer wniosku inkubacyjnego  

Data złożenia wniosku w Generatorze 

Wniosków 

 

Nazwa pomysłu  

Branża [  ] IT / ICT 

[  ] Transport / Smart City  

[  ] Medycyna / Zdrowie Publiczne 

 

Platforma, w której pierwotnie został złożony 

wniosek  

 

Zespół 

Główny Pomysłodawca   

Imię i nazwisko pomysłodawcy  

Telefon  

Adres e-mail  

 

Niniejszym deklaruję chęć poddania się rekrutacji w ramach projektu 

„Platforma Starowa – Unicorn Hub” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy 

startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów 

 

Oświadczam, że: 

 

1) ww. pomysł zakwalifikowany został do udziału w Platformie Startowej 

……………………………………; 

 

2) pomiędzy moją spółką i w/w platformą nie została zawarta umowa inkubacyjna; 

 

3) nie ubiegam się równocześnie o akces do innej Platformy Startowej;  

 

4) zapoznałem się z Regulaminem projektu pn.: „Platforma Starowa – Unicorn Hub” (dostępnym 

na stronie: www.unicornhub.pl), i akceptuję jego postanowienia. 

 

…………………….………………….. 

Podpis pomysłodawcy 

 
 



 

                             
 

 
………………..………. 
Imię i nazwisko 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację 

Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 

26, w celu udziału w programie inkubacji w ramach projektu „Platforma Startowa – Unicorn Hub”  

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             
 

Klauzula informacyjna 
Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26,  zwany dalej 

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) z inspektorem danych osobowych  można się skontaktować pod e-mail: ido@oic.lublin.pl  i/lub tel. 

81 710-46-30 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przystąpienia do konkursów na 

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r. 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  - umowa nr UDA-POPW.01.01.01-06-

0004/18-00 zawarta z PARP na realizacje projektu Platforma Startowa „Unicorn Hub" (dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe 

jest zawarcie umowy, 

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 podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.    
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