
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
Załącznik nr 2 - Wniosek - wzór 

 

WNIOSEK 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie do naboru podmiotów do współpracy  

przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych 
na szeroką skalę” 

 

CZĘŚĆ A – DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW 
1. Uczestnik samodzielnie biorący udział w Konkursie / Uczestnicy biorący wspólnie udział w 

Konkursie (niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
2.  Adres Uczestnika/samodzielnie biorącego udział w Konkursie / adresy Uczestników 

biorących wspólnie udział w Konkursie (niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
3.  Adres e-mail do kontaktu w ramach Konkursu 
 
 
 
CZĘŚĆ B – LOKALIZACJA 
1.  Nazwa zgłaszanej lokalizacji  

(należy podać nazwę proponowanej lokalizacji dla wdrożenia Usługi oraz wskazać obszar nią 
objęty – gmina, miejscowość) 

 
 
 
2.  Zdefiniowanie obszaru lokalizacji (należy wybrać pkt. 2.1. lub 2.2.) – jak we Wstępnym 

Wniosku 
2.1 Współrzędne lokalizacji1 
 
 
2.2. Plik KLM z obrysem lokalizacji (jej granicami zewnętrznymi)2 TAK / NIE   

(niepotrzebne skreślić) 
3.  Powierzchnia lokalizacji (należy podać w km2)3 
 
 
CZĘŚĆ C – CECHY LOKALIZACJI 
1. Lokalizacja względem dużych ośrodków miejskich (aglomeracja) 
1.1. Nazwa miasta znajdującego się w pobliżu lokalizacji (o ile spełnia 

kryteria opisane w punkcie 2a Załącznika nr 5 do Regulaminu 
Konkursu)” 

 

1.2. Liczba mieszkańców miasta wskazanego w pkt 1.1.:  
1.3. Odległość zaproponowanej lokalizacji względem administracyjnej 

granicy miasta wskazanego w pkt 1.1. na najkrótszym odcinku: 
 



 

 

2. Deklaracja udostępnienia obiektów do montażu elementów technicznych, na terenie 
zgłoszonej lokalizacji (np. montaż anten na budynkach lub masztach gminnych) 
(w razie potrzeby wskazania większej ilości obiektów, dodatkowe obiekty należy wymienić w 
załączniku i dołączyć do Wniosku) 

2.1. Obiekt nr 1  
Lokalizacja obiektu  
Opis obiektu  
Wysokość miejsca instalacji  
2.2. Obiekt nr 2 
Lokalizacja obiektu  
Opis obiektu  
Wysokość miejsca instalacji  
2.3. Obiekt nr 3 
Lokalizacja obiektu  
Opis obiektu  
Wysokość miejsca instalacji  
2.4. Obiekt nr 4 
Lokalizacja obiektu  
Opis obiektu  
Wysokość miejsca instalacji  
2.5. Obiekt nr 5 
Lokalizacja obiektu  
Opis obiektu  
Wysokość miejsca instalacji  
3.  Deklaracja zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet oraz 

pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem łącza 
internetowego4  

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

Obiekty, dla których uczestnik deklaruje zapewnienie łącza internetowego (należy wskazać zgodnie z 
numeracją w pkt 2 powyżej)  
 
4.  Miejsca do nieplanowanego lądowania BSP – zgodnie z 

Załącznikiem 5 pkt 4c 
(w razie potrzeby wskazania większej ilości miejsc, dodatkowe 
miejsca należy wymienić w załączniku i dołączyć do Wniosku) 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

4.1. „Lądowisko” nr 1  
Lokalizacja lądowiska – opis  
Współrzędne  
Opis formy zabezpieczenia  
4.2. „Lądowisko” nr 2 
Lokalizacja lądowiska – opis  
Współrzędne  
Opis formy zabezpieczenia  
4.3. „Lądowisko” nr 3 
Lokalizacja lądowiska – opis  
Współrzędne  
Opis formy zabezpieczenia  
CZĘŚĆ D – UCZESTNIK I UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE 
1. Gotowość podmiotów gospodarczych do korzystania z 

zaawansowanych usług z wykorzystaniem BSP – zgodnie z 
Załącznikiem 5 pkt 5a 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 



 

 

(w razie potrzeby wskazania większej ilości podmiotów, 
dodatkowe podmioty należy wymienić w załączniku i dołączyć do 
Wniosku) 

1.1. Podmiot nr 1 
Nazwa podmiotu  
Krótki opis planowanej działalności  
Nazwa załącznika z listem 
intencyjnym/deklaracją podmiotu 

 

1.2. Podmiot nr 2 
Nazwa podmiotu  
Krótki opis planowanej działalności  
Nazwa załącznika z listem 
intencyjnym/deklaracją podmiotu 

 

1.3. Podmiot nr 3 
Nazwa podmiotu  
Krótki opis planowanej działalności  
Nazwa załącznika z listem 
intencyjnym/deklaracją podmiotu 

 

2. Doświadczenie Uczestnika związane z korzystaniem z usług BSP 
(transport dokumentów, patrol antysmogowy, inwentaryzacja, 
itp.) lub udział w projektach dronowych – zgodnie z Załącznikiem 
5 pkt 5b 
(należy opisać zadania realizowane przy wykorzystaniu BSP, w 
tym ich zakres oraz częstotliwość) 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

 
 
 
 
 
 
3. Obszar SSE, centra logistyczne lub parki technologiczne, parki 

przemysłowe, parki przemysłowo – technologiczne na terenie 
lokalizacji – zgodnie z Załącznikiem 5 pkt 5c 
(należy wymienić) 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

 
 
 
 
 
 
 
4. Dodatkowe pomysły i deklaracje Uczestnika – zgodnie z 

Załącznikiem 5 pkt 5d 
(należy wymienić i opisać) 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

 
 
 
 
 
5. Czy Uczestnik zobowiązuje się do zgłaszania wydarzeń mających 

wpływ na realizację Usługi - zgodnie z Załącznikiem 5 pkt 6a 
TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 



 

 

5.1. Wydarzenia cykliczne mające miejsce na obszarze zgłoszonej lokalizacji (np. zgromadzenia, 
festiwale, dożynki, zaplanowane manifestacje itd.) 

 
 
 
6.  Dane (analizy, opracowania, badania) dotyczące ruchu 

naziemnego - zgodnie z Załącznikiem 5 pkt 6b 
(należy wymienić i dołączyć do Wniosku. W przypadku objęcia 
obowiązkiem zachowania poufności, dokument powinien zostać 
przekazany PAŻP po złożeniu oświadczenia o zachowaniu 
poufności) 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

Dokumenty stanowiące analizy, opracowania, badania dotyczące ruchu 
naziemnego, którymi Uczestnik dysponuje i może przekazać PAŻP  
(należy wskazać rodzaj i nazwę dokumentu) 

Czy wymaga 
zachowania poufności?  

a)   TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

b)   TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

c)   TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

   
   
   
   
   
   
CZĘŚĆ E – ZAŁĄCZNIKI 
1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 

do działania w imieniu Uczestnika/Uczestników; 
TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

2. Umowa lub porozumienie o współpracy Uczestników w zakresie 
wspólnego udziału w Konkursie (jeśli dotyczy); 

TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

3. Plik KML (jeśli dotyczy); TAK / NIE   
(niepotrzebne skreślić) 

4.  Inne – zgodnie z treścią Wniosku: (uzupełnić jeśli dotyczy) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CZĘŚĆ D - OŚWIADCZENIA 
Działając w imieniu Uczestnika/Uczestników Konkursu, niniejszym oświadczam, że: 
a) Uczestnik/Uczestnicy zapoznał/zapoznali się z Regulaminem Konkursu oraz załącznikami do 

Regulaminu Konkursu i akceptuje/akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia w nich zawarte; 
b) dane zawarte we Wniosku są zgodne z prawdą i odpowiadają stanowi faktycznemu.  
 
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Uczestnika / Uczestników: 



 

 

 
 
 
 

 

Objaśnienia do Wstępnego Wniosku: 

1 Współrzędne dowolnego punku można pobrać np. korzystając z programu Google Earth i umieszczając 
na mapie Punkt Orientacyjny (żółta pinezka). Aby tego dokonać należy wybrać ikonę żółtej pinezki z paska 
narzędzi lub wybierając polecenie Punkt orientacyjny w menu Dodaj. Po ustawieniu pinezki we 
właściwym miejscu mapy satelitarnej można odczytać odpowiadającej jej współrzędne geograficzne w 
wyświetlonym oknie Stwórz nowy element Oznaczanie miejsca. 
 
Jeżeli Uczestnik zdecydował się na formę podania współrzędnych to powinny być one podane w 
następującym formacie (WGS – 84): 

− przykład formatu współrzędnej geograficznej: 52°09'36"N 20°57'47"E 
− uwaga - ostatni punkt powinien być tożsamy z pierwszym w przypadku wieloboków. 

Przykład:  
52°09'48"N 20°57'29"E 
52° 09'44"N 20°57'41"E 
52° 09'44"N 20°57'47"E 
52° 09'35"N 20°57'48"E 
52° 09'42"N 20°57'25"E 
52° 09'48"N 20°57'29 "E 
 

2 Plik KLM można utworzyć w programie np. Google Earth, wykreślając nad planowanym do udostępnienia 
obszarze wielokąt (Dodaj/Wielokąt). Następnie, nowoutworzony obszar (Miejsca) zapisujemy jako KML 
(Miejsca/nazwa wielokąta/Prawy Przycisk Myszy/Zapisz miejsce jako…/Zapisz jako typ: KML). 
W przypadku zdefiniowania obszaru lokalizacji w pliku KML, do Wstępnego Wniosku należy dołączyć plik 
KML 

3 Powierzchnie można oszacować rysując figurę wielokąta w programie Google Earth, który w zakładce 
Wymiary automatycznie oblicza powierzchnię Obszaru w metrach kwadratowych. 

4 Opis wymagań dla łącza internetowego został zawarty w Załączniku 5 pkt 4b.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (dalej „Administrator” lub „PAŻP”). Dane 
Inspektora Ochrony Danych powołanego przez PAŻP są następujące: 
inspektorochronydanych@pansa.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a)     na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) i c) RODO – w celu wykonania naszych praw i obowiązków 
wynikających z Regulaminu konkursu, w tym w zakresie obowiązków podatkowych i 
rachunkowych; 

b)     na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) - w celu 
dochodzenia lub ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, wynikającymi Regulaminu 
konkursu;   

c)     na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) - w celach 
raportowania wewnętrznego, statystycznych oraz archiwalnych. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
a) podmiotom współpracującym z PAŻP w zakresie weryfikacji wiarygodności płatniczej i handlowej  
b) podmiotom świadczącym obsługę biurową na rzecz PAŻP (w tym w zakresie niszczenia 

dokumentów);  
c) podmiotom świadczącym obsługę informatyczną na rzecz PAŻP oraz usługi prawne, podatkowe, w 

zakresie badań rynku, usług kurierskich lub archiwizacyjnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a) w zakresie realizacji postanowień Regulaminu konkursu - do chwili zakończenia realizacji konkursu; 

b)  w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych: przez okres przedawnienia 
zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego oraz okresy 
przechowywania dokumentów wymagane przepisami rachunkowymi; 

c) w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego 
interesu - przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności 
przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej ani do organizacji 
międzynarodowej. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) żądania sprostowania danych,  
c) żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
e) prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego),  
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (punkt 2 b) i c) powyżej), z przyczyn związanych z 
Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania 
Pani/Pana danych na tej podstawie, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku 



 

 

do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne 
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wszystkie żądania w tym zakresie 
można kierować drogą elektroniczną (adres e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl lub drogą 
pocztową na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wieżowa 
8, 02-147 Warszawa). 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i 
wykonywania umowy zawartej z PAŻP. W razie odmowy ich podania, zawarcie zamówienia może zostać 
uniemożliwione lub znacznie utrudnione.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.  


