
 
                                                                                            

Formularz zgłoszeniowy 
do udziału w konkursie  

FIRMA INŻYNIERSKA MAZOWSZA  
edycja 2021  

Kategoria konkursowa: 
(zaznaczyć odpowiednie) 
 

     firma wykonawcza          firma projektowa/consultingowa          firma zarządzająca  

Dane do rejestracji: 

NAZWA FIRMY: ................................................................................................................  

ADRES(ulica):  ..................................................................................................................  

MIASTO:  .........................................................................................................................  

KOD POCZTOWY: .............................................................................................................  

NIP:  ................................................................................................................................  

REGON: ...........................................................................................................................  

NR KRS ............................................................................................................................  

 
Osoba do kontaktów: 
 
IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................................................................  

STANOWISKO: .................................................................................................................  

TELEFON: .........................................................................................................................  

E-MAIL: ............................................................................................................................  

 

Firma Inżynierska 
Mazowsza 2020 

 

E
d
y
c
ja

 K
o

n
k
u

rs
u

 2
0
2
1
 



ANKIETA ZGŁOSZENIOWA: 

 

Ankietę prosimy wypełnić w czytelny sposób i przesłać drogą elektroniczną na e-maila: 
biuro@maz.piib.org.pl lub drogą pocztową na adres: Biuro MOIIB, ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 
Warszawa 

1. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FIRMĘ* 
*dla firm z kapitałem zagranicznym podać datę rozpoczęcia działalności w Polsce 

2. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I ORGANIZACYJNA FIRMY 
Rodzaj działalności, wielkość firmy, oddziały firmy, udziały w innych przedsiębiorstwach 

3. OSIĄGNIĘCIA W 2020/2021 ROKU 
Wymienić osiągnięcia z uwzględnieniem następujących informacji dla poszczególnych kategorii: 
- Firma wykonawcza: (inwestycje zakończone, rozpoczęte, planowane - zakontraktowane), 
- Firma projektowa, consultingowa: (projekty zakończone i rozpoczęte, wprowadzenie na rynek nowych 

technologii, produktów, systemów, nowych strategii marketingowych itp.), 
- Firma zarządzająca (inwestorstwo zastępcze, eksploatacja, zarządzanie nieruchomościami),

mailto:biuro@maz.piib.org.pl


4. REFERENCJE, CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA (w szczególności otrzymane w 2020/21 r.)  

5. POZYCJA FIRMY W BRANŻY I NA RYNKU BUDOWLANYM 

6. INFORMACJE DODATKOWE 
 



Oświadczenie 
 
Zgłaszając się do konkursu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa p/n „FIRMA 
INŻYNIERSKA MAZOWSZA 2021” oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującymi w nim zasadami a 
zamieszczone dane w Formularzu i Ankiecie zgłoszeniowej są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
Prosimy traktować niniejszy Formularz zgłoszeniowy, jako oficjalne zgłoszenie udziału naszej Firmy w 
konkursie i zgodę na wykorzystanie danych w pracach jury konkursu. 
 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Mazowiecką 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu kontaktu w ramach konkursu FIRMA INŻYNIERSKA 
MAZOWSZA 2021. 

 

 
………………………………………                                                           ………………………….. 
Podpis Prezesa zarządu lub osoby upoważnionej                                   Miejscowość, data 
oraz pieczątka firmowa 
 
*Wszelkie informacje podane w celu dokonania zgłoszenia konkursowego będą bezterminowo traktowane przez Mazowiecką Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa jako dane poufne, które mogą zostać użyte tylko dla celów uczestnictwa  w Konkursie i nie mogą zostać 
ujawnione podmiotom trzecim w żadnym innym celu. 

 

Klauzula Informacyjna   

Administrator 
Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 
Sierpnia 36B. 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@maz.piib.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres 
siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail 
dane_osobowe@maz.piib.org.pl. 
 
Przetwarzanie danych 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w ramach konkursu FIRMA INŻYNIERSKA MAZOWSZA 2021. 
 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 
lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 
 
Przekazywanie danych 
Dane osobowe nie będę przekazywanie innym podmiotom. 
 

Zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r mają Państwo prawo: 

-  do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

-  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych lub cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych będzie brak realizacji celu. 


