Oświadczenia
kandydata do tytułu “Poznański Lider Przedsiębiorczości”
______________________________________________
Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym

_____________________________________________
Adres siedziby firmy

_____________________________________________
Dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

Oświadczenia Przedsiębiorcy
1.

Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".
Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz informacji wysłanych
elektronicznie, a także ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.

2.

Oświadczam, że przedsiębiorstwo należy do MŚP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stan na dzień
złożenia formularza (ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2004 r.,
Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

3.

Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie karne, karno-skarbowe, upadłościowe, a w ciągu
ostatnich pięciu lat nie byłem karany przez organy kontrolne (PIP, PIH, IOŚ, Sanepidu i inne).

4.

Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami na rzecz organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

5.

Oświadczam, że wywiązuję się ze zobowiązań wobec banku prowadzącego rachunek podstawowy firmy, w tym
w szczególności ze zobowiązań kredytowych.

6.

Oświadczam, że rzetelnie wywiązuję się ze zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników firmy.

7.

Oświadczam, że nie figuruję w Krajowym Rejestrze Długów.

8.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wprowadzonych do formularza, dostępnego na
stronie www.poznan.pl/lidermsp? lub w inny sposób zgromadzonych przez organizatorów Konkursu, w celu
realizacji działań związanych z promocją i organizacją Konkursu (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

9.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od organizatorów Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Potwierdzam gotowość dostarczenia materiałów informacyjnych o firmie do wykorzystania ich w celach
promocyjnych związanych z Konkursem (logo, zdjęcie, wizytówka i inne).
11. Upoważniam organizatorów i partnera merytorycznego Konkursu, dokonujących oceny i weryfikacji kandydatów do
zasięgnięcia opinii na temat wywiązywania się przez naszą firmę ze zobowiązań wobec pracowników, klientów,
kontrahentów oraz Skarbu Państwa. Zobowiązujemy się również udostępnić podczas audytu oryginały
dokumentów potwierdzających informacje podane w formularzu zgłoszeniowym oraz zapewnić spotkania ze
wskazanymi przez audytora pracownikami.

………………………………...
miejscowość i data

………………………………………...…………..
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy,
imienna pieczątka

