
 

 

 

Załącznik nr 1 do Podręcznika dla pomysłodawców i innowatorów 

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO WSTĘPNEGO POMYSŁU NA 

INNOWACJĘ 

 

I. Informacje o Twoim wstępnym pomyśle na innowację 

Nazwa pomysłu 

 

 

Na jaki problem odpowiada Twój pomysł? 

Opisz dlaczego uważasz, że takie rozwiązanie jest potrzebne - na czyje i jakie potrzeby 

odpowie. [maks. 1500 znaków] 

 

 

 

Na czym polega istota Twojego pomysłu? 

Opisz możliwie krótko i konkretnie na czym polega Twój pomysł - jak ma działać rozwiązanie, 

które proponujesz. [maks. 1800 znaków] 

 

 

 

Na czym polega nowatorstwo Twojego pomysłu? 

Opisz czym się różni od istniejących znanych Ci rozwiązań, które odpowiadają na podobne 

potrzeby. [maks. 1500 znaków] 



 

 

 

 

 

Jak sobie wyobrażasz przyszłość innowacji, której dotyczy Twój pomysł? 

Opisz jak mogłaby ona na stałe funkcjonować, czy wymaga to pieniędzy, a jeśli tak, to skąd 

mogłyby one pochodzić, kto mógłby z niej korzystać, a także czy Ty chciał(a)byś na stałe 

zajmować się tym nowym rozwiązaniem? [maks. 1000 znaków] 

 

 

 

II. Informacje o Tobie 

Zgłaszam pomysł jako:  

• osoba indywidualna 

• przedstawiciel/ka grupa nieformalnej  

• organizacja społeczna 

• instytucja publiczna 

• firma 

• inny podmiot 

 

 [jeśli dotyczy] Nazwa organizacji społecznej / instytucji publicznej / firmy / innego 

podmiotu 

 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 

 

E-mail 

 

 



 

 

Telefon 

 

 

Miejscowość zamieszkania lub siedziby  

 

 

Czy masz doświadczenie, które będzie pomocne w rozwijaniu pomysłu? 

Opisz krótko Twoje (a jeśli pomysł zgłaszacie wspólnie to Wasze) doświadczenie np. 

dotyczące tematu, którego dotyczy Twój/Wasz pomysł lub nowatorskich działań. [maks. 

1500 znaków] 

 

 

 

Jakie są Twoje motywacje, by pracować nad tym pomysłem?  

Opisz krótko co Ciebie (a jeśli pomysł zgłaszacie wspólnie to Was) skłoniło, by zająć się tym 

pomysłem i zgłosić się do Inkubatora pomysłów. [maks. 1000 znaków] 

 

 

 

Skąd dowiedziałeś/aś się o Inkubatorze pomysłów? 

 

 

III. Oświadczenia 

Oświadczenia oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe, żeby wysłać zgłoszenie. 

Zaznaczając x oświadczam, że: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w 

procesie naboru do Inkubatora*; 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by wziąć udział w naborze do 

Inkubatora pomysłów. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. a RODO).  



 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia”, z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10. Administrator powierzył przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych Partnerowi Projektu - Gminie Miasta Gdynia, z siedzibą w Gdyni przy al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zgłoszeń do Inkubatora.   

Dane osobowe w formie pozwalającej na Pani/Pana identyfikację będą przechowywane przez 6 miesięcy od 

daty zakończenia rekrutacji do projektu.  

Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Stocznia 

na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. W 

związku z wykorzystaniem platformy GSuite dane mogą być przetwarzane z wykorzystaniem serwerów 

znajdujących się poza obszarem UE. 

W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych może 

Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw prosimy o 

kontakt na adres stocznia@stocznia.org.pl. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

• ja, a w przypadku, gdy wstępny pomysł na innowację jest zgłaszany przez osobę prawną, 

osoba prawna, w imieniu której wysyłam zgłoszenie nie figuruje w rejestrze podmiotów 

wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych ze środków europejskich*; 

• zgodnie z moją wiedzą innowacja, której dotyczy wstępny pomysł, który zgłaszam do 

Inkubatora nie powiela innych rozwiązań już funkcjonujących w Polsce, w tym 

standardowych form ani innowacji/produktów wypracowanych w ramach różnych 

programów wsparcia (m.in. Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz osi priorytetowej IX Regionalnych Programów Operacyjnych)*; 

• zgodnie z moją wiedzą składając wstępny pomysł na innowację nie naruszam praw 

autorskich innych praw własności osób trzecich do niniejszego pomysłu*; 

• nie korzystam obecnie ze wsparcia tego samego pomysłu przez inny inkubator działający w 

ramach konkursów POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 i POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 oraz 

POWR.04.01.00-IZ.00-00-025/19*; 

• nie pozostaję w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Fundacją Stocznia ani Gminą 

Miasto Gdynia, nie jest członkiem/nią organów zarządzających ani organów nadzorczych 

Fundacji Stocznia ani Gminy Miasta Gdynia, nie jestem też powiązany/a z pracownikiem/cą 

ani członkiem/nią organów zarządzających ani organów nadzorczych Fundacji Stocznia ani 

Gminy Miasto Gdynia związkiem małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

do drugiego stopnia lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli *; 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-

mail i jeśli dotyczy nazwy instytucji) w celu otrzymywania newslettera Fundacji Stoczni.  

Dzięki niemu kilka razy w roku będzie Pan/Pani otrzymywać najważniejsze informacje dotyczące naszej 

działalności związanej m.in. z innowacjami społecznymi. 



 

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera 

Fundacji Stocznia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia” z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10.  

Pana/Pani dane wykorzystywane są w celu przesyłania najważniejszych informacji o działalności Stoczni. 

Informacje te przesyłane są nieregularnie, nie częściej niż kilka razy w roku. Dane będą przetwarzane przez czas 

funkcjonowania Stoczni, chyba że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania informacji, co spowoduje 

usunięcie danych z bazy CRM.  

Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Stocznia 

na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. W 

związku z wykorzystaniem platformy GSuite dane mogą być przetwarzane z wykorzystaniem serwerów 

znajdujących się poza obszarem UE. 

Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan 

skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt na adres stocznia@stocznia.org.pl. Informujemy także, że 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych. 


