
 
 

Formularz Informacyjny w zakresie planowanej działalności 

gospodarczej 

 

INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Data wypełnienia formularza …………………………….. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zw. dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, że moje 

dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku realizacją zlecenia poszukiwania źródeł 

finansowania inwestycji oraz z procesem złożenia wniosku w sprawie przyznania dofinansowania 

podjęcia działalności gospodarczej. Przesłanie informacji na adres e-mail: 

monika.ogorek@biznes2go.com.pl jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach  związanych z realizacją zlecenia przez firmę Monika Ogórek NIP 6782657727 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail/nr telefonu  

Płeć  

Wiek  

Miejsce zamieszkania 

(gmina) 

 

Status zawodowy 

wpisać właściwe – bezrobotny, 

pracujący, nieaktywny zawodowo 

niezarejestrowany w urzędzie pracy, 

jak długo 

 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

wpisać właściwe – tak, nie 

 

Wykształcenie  

Wpisać daty, nazwy szkół, 

kierunek/specjalność 

 

mailto:monika.ogorek@biznes2go.com.pl


 
 

Posiadane doświadczenie 

zawodowe 

Wpisać daty, nazwy pracodawcy, 

kierunek/specjalność, forma 

zatrudnienia 

 

Opis planowanej działalności 

Proszę opisać przedmiot wykonywanej 

działalności, główne kategorie 

oferowanych usług / produktów oraz 

podać obszar, na jakim firma będzie 

działać. 

Informacje o planowanym zatrudnieniu 

– ilość etatów, wymagania, stanowisko 

 

Charakterystyka klientów 

Proszę scharakteryzować osoby, 

instytucje, przedsiębiorstw), do których 

kierowana będzie oferta firmy. 

Informacja o posiadanych listach 

intencyjnych 

 



 
 

Charakterystyka konkurencji 

Czy w miejscu planowanej działalności 

gospodarczej istnieje firma o podobnym 

profilu działalności? Czym będzie się 

różnić oferta wnioskodawcy na tle 

konkurencji? 

 

 

Stopień przygotowania 

inwestycji do realizacji 

Co jest niezbędne by planowane 

przedsiębiorstwo mogło sprawnie 

funkcjonować (odpowiedni lokal, 

sprzęt, pracownicy, uprawnienia, itp.) 

Posiadany wkład własny rzeczowy i 

finansowy do wykorzystania w firmie 

(np. posiadany samochód, komputer, 

telefon, środki na opłaty typu ZUS itp.) 

 

Zakres planowanej inwestycji 

Kwota inwestycji  

Jakie zakupy wnioskodawca planuje 

sfinansować w ramach finansowania, o 

które się stara? Czy jest przewidziany 

wkład własny – w jakiej wysokości? Czy 

jest możliwość otrzymania faktury pro 

forma/ oferty/umowy przedwstępnej  

 

 

 



 
 

Inne istotne informacje 

 

 

 

 

 


