Stowarzyszenie Polska Wentylacja
02 -520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6
tel./fax 22 542 43 14
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PASCAL
2019
NAGRODA BRANŻOWA

www.nagrodapascal.pl

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Niniejszy Kwestionariusz zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu „PASCAL 2019 NAGRODA BRANŻOWA STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA”.
Do Nagrody mogą być zgłoszone projekty obiektów oddanych do użytku w latach 2017-2018.
Zgłaszający może zgłosić maksymalnie trzy obiekty.

1

Nazwa inwestycji

2

Zgłaszający inwestycję
Pełna nazwa podmiotu zgłaszającego

3

Typ budynku

Biurowy
Biurowo-handlowy
Handlowy
Użyteczności publicznej
Jaki typ budynku użyteczności publicznej

Przemysłowy
Jeżeli został zgłoszony obiekt przemysłowy, prosimy o krótką charakterystykę dotyczącą prowadzonej działalności
z uwzględnieniem jej wpływu na wybór instalacji

Inny
4

Inwestor
Pełna nazwa inwestora

5

Podstawowe dane techniczne obiektu
Liczba kondygnacji

tym

nadziemne

podziemne

Powierzchnia
W przypadku obiektów biurowo-usługowych proszę o podanie powierzchni:
biurowej

usługowej

Kubatura

6

Lokalizacja inwestycji
Dokładny adres

7

Data pozwolenia na użytkowanie
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8

Główny projektant – architektura
Imię, nazwisko, nazwa pracowni

9

Główny projektant – instalacje
wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia
Imię, nazwisko, firma
Jeżeli projekt powstawał w zespole, prosimy
o podanie członków zespołu ze wskazaniem
głównego projektanta instalacji wentylacji/
klimatyzacji/chłodzenia

10

Autor projektu koncepcyjnego
branżowego (wentylacja)
Nazwa firmy

11

Autorzy poszczególnych etapów
projektu branżowego (wentylacja)
Nazwa firmy

12

Główny wykonawca systemu
wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia
Nazwa firmy

13

Generalny wykonawca inwestycji
Nazwa firmy

14

Opisowa charakterystyka instalacji
wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/
chłodniczej
Koncepcja instalacji, funkcja instalacji, główne

Załącznik nr 4
Opisowa charakterystyka instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/chłodniczej
Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 2 strony A4.

składowe, charakterystyka głównych elementów
instalacji

15

Założenia projektowe
w zakresie funkcji systemu
wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia
Założone parametry powietrza w budynku, za-

Załącznik nr 5
Założenia projektowe w zakresie funkcji systemu wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia
Szczególnie prosimy o wskazanie założeń ponadnormatywnych, nietypowych, wymuszonych specyfiką obiektu,
elastyczne dopasowanie założonych parametrów do funkcji obiektu.

łożony sposób użytkowania/obciążenia cieplne,
liczba osób użytkujących pomieszczenia; harmo-

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.

nogram działania wentylacji (np. czy zaprojekto-

Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.

wano wyłączanie, przewietrzanie nocne) itp.

16

Niestandardowe rozwiązania instalacji
wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/
chłodniczej

Załącznik nr 6
Niestandardowe rozwiązania instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/chłodniczej
Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.
Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.
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17

18

Urządzenia i systemy zastosowane
w instalacji

Załącznik nr 7
Urządzenia i systemy zastosowane w instalacji

Nazwy producentów, typoszeregi itp., opisy,

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.

uzasadnienie wyboru konkretnych rozwiązań

Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4

Efektywność energetyczna budynku

Załącznik nr 8
Efektywność energetyczna budynku

Zastosowane w projekcie rozwiązania
systemowe lub składowe systemów

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.

zmniejszające zużycie energii. Opis i parametry

Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4

wykorzystanych elementów

Zapotrzebowanie na energię

Dane ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
lub charakterystyki energetycznej budynku
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2 · rok)]
Ogrzewanie
i wentylacja

Ciepła woda
użytkowa

Chłodzenie

Suma

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m2 · rok)]
Rodzaj
nośnika
energii lub
energii

Ogrzewanie
i wentylacja

Ciepła woda
użytkowa

Chłodzenie

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2 · rok)]
Rodzaj
nośnika
energii lub
energii

19

Ogrzewanie
i wentylacja

Ciepła woda
użytkowa

Chłodzenie

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Ocena środowiska wewnętrznego
Ilość świeżego powietrza
przyjęta na 1 osobę
w poszczególnych typach pomieszczeń

Typ pomieszczenia: biura



ilość powietrza/osoba

m3/h

Typ pomieszczenia: sale spotkań

 ilość powietrza/osoba

m3/h

Prosimy o podanie głównych typów pomieszczeń,

Typ pomieszczenia

 ilość powietrza/osoba

m3/h

w zależności od funkcji

Typ pomieszczenia

 ilość powietrza/osoba

m3/h

Regulacja wydajności instalacji
na podstawie stężenia CO2
w pomieszczeniach

Tak

Nie

Możliwość regulacji temperatury
przez użytkowników pomieszczeń

Tak

Nie

Rozwiązania poprawiające jakość
środowiska wewnętrznego

Załącznik nr 9
Rozwiązania poprawiające jakość środowiska wewnętrznego

Elementy środowiska, które wzięto szczególnie

Prosimy o przygotowanie opisu na osobnym wydruku.

pod uwagę, opis koncepcji i sposobów, sposób

Format dowolny, objętość maksymalnie 1 strona A4.

regulacji wilgotności powietrza (czy jest regulacja,
a jeśli tak, to za pomocą jakich urządzeń się
odbywa)
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Lista załączników
– prosimy o zaznaczenie załączników dołączonych do zgłoszenia
Z
 ałącznik nr 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
TEGO ZAŁĄCZNIKA PROSIMY NIE ODSYŁAĆ DO ORGANIZATORA

Załącznik nr 2

Zgody i oświadczenia głównego projektanta instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia
TEN ZAŁĄCZNIK MUSI BYĆ ODESŁANY DO ORGANIZATORA

Załącznik nr 3

Zgody i oświadczenia pozostałych osób
TEN ZAŁĄCZNIK MUSI BYĆ ODESŁANY DO ORGANIZATORA, JEŚLI W ZGŁOSZENIU PODANO DANE OSÓB INNYCH NIŻ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA INSTALACJI
WENTYLACJI/KLIMATYZACJI/CHŁODZENIA

Załącznik nr 4

Opisowa charakterystyka instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/chłodniczej

Załącznik nr 5

Założenia projektowe w zakresie funkcji systemu wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia

Załącznik nr 6

Niestandardowe rozwiązania instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/chłodniczej

Załącznik nr 7

Urządzenia i systemy zastosowane w instalacji

Załącznik nr 8

Efektywność energetyczna budynku

Z
 ałącznik nr 9 	Rozwiązania poprawiające jakość środowiska wewnętrznego
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Załącznik nr 1 do Kwestionariusza zgłoszeniowego
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych*
W przypadku zdecydowania się przez Pana/Panią na uczestnictwo w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, organizowanej przez Stowarzyszenie Polska
Wentylacja z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02-520 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000090161, NIP 5252235892, a tym samym zdecydowanie się na wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego,
prosimy o:
- zapoznanie się z treścią „Regulaminu PASCAL 2019 Nagroda Branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja” oraz
- udzielenie zgody na przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 „Zgody
i oświadczenia głównego projektanta instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia” lub w Załączniku nr 3 „Zgody i oświadczenia pozostałych
osób”, w zależności od tego, który załącznik Pana/Panią dotyczy.
Jednocześnie Stowarzyszenie, informuje, że:
1)

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Wiśniowa 40B lok. 6, 02-520 Warszawa), dalej „Stowarzyszenie”; Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych
może Pan/Pani uzyskać pod adresem e-mail: spw@wentylacja.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 542 43 14;

2)

Podane dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem się do udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, organizowanej przez
Stowarzyszenie, a także w zakresie w jakim została wyrażona zgoda w Załączniku nr 2 „Zgody i oświadczenia głównego projektanta instalacji
wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia”;

3)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy); nie jest Pan/
Pani zobowiązany/a do ich podania, przy czym brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w edycji
„Nagrody PASCAL 2019”, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej;

4)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie; żądanie
może być zgłoszone w każdym czasie na adres e-mail: spw@wentylacja.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

5)

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądania wynikające z w/w uprawnień mogą być zgłoszone w każdym czasie na adres e-mail:
spw@wentylacja.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

6)

W sytuacji wniesienia żądań lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 powyżej, o czynnościach podjętych w zakresie tych żądań,
Stowarzyszenie poinformuje osobę żądającą - bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania;
w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub ze względu na liczbę żądań, termin miesięczny może zostać przedłużony o kolejne dwa
miesiące;

7)

Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w poszczególnych
klauzulach wymienionych w Załączniku nr 2 „Zgody i oświadczenia głównego projektanta instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia”, polega
na zaznaczeniu X w kwadracie „TAK” oraz potwierdzeniu czytelnym podpisem;

8)

Jednoczesne zaznaczenie X w kwadracie „TAK” i „NIE” odczytywane będzie za brak wyrażenia zgody;

9)

Niezaznaczenie kwadratu „TAK” w punkcie 4), 5), 6), lub 7) w Załączniku nr 2 „Zgody i oświadczenia głównego projektanta instalacji wentylacji/
klimatyzacji/chłodzenia”, nie pozbawia Pana/Pani możliwości udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019”;

10)

Do Kwestionariusza zgłoszeniowego należy dołączyć Załączniki nr 2 „Zgody i oświadczania głównego projektanta instalacji wentylacji/
klimatyzacji/chłodzenia”.

11)

Załącznik nr 3 „Zgody i oświadczania pozostałych osób”, należy dołączyć jeżeli w Kwestionariuszu zgłoszeniowym wskazano również inne
podmioty (każda z wskazanych tam osób powinna wypełnić Załącznik nr 3; odpowiednie zastosowanie znajdują tu pkt 7), 8) i 9) niniejszej
informacji); ewentualnie należy uzyskać stosowne zgody od osób wskazanych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym;

12)

Po wypełnieniu Załącznika nr 2 „Zgody i oświadczenia głównego projektanta instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia”, Załącznik ten należy
przesłać na adres siedziby Stowarzyszenia; przy czym skan w/w Załącznika można wcześniej przesłać na adres e-mail: pascal@wentylacja.org.pl

* Załącznika nr 1 prosimy nie odsyłać do Organizatora
Strona 5 z 7

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
02 -520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6
tel./fax 22 542 43 14
e-mail: pascal@wentylacja.org.pl

PASCAL
2019
NAGRODA BRANŻOWA

Załącznik nr 2 do Kwestionariusza zgłoszeniowego
Zgody i oświadczenia głównego projektanta instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia*
www.nagrodapascal.pl

Niniejszym, wyrażam zgodę na:
1)

Wzięcie udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, organizowanej przez Stowarzyszenie oraz na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych
przeze mnie danych osobowych, w związku z udziałem w edycji „Nagrody PASCAL 2019”
TAK

2)

miejscowość

, data

, podpis

NIE

miejscowość

, data

, podpis

NIE

miejscowość

, data

, podpis

NIE

miejscowość

, data

, podpis

Będąc nominowanym, nagrodzonym lub wyróżnionym w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, przekazanie mojego imieniai nazwiska innym mediom
oraz organizacjom branżowym, w celu podania ich do publicznej wiadomości
TAK

7)

NIE

Będąc nominowanym, nagrodzonym lub wyróżnionym w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku
na łamach magazynu „Cyrkulacje” oraz w innych publikacjach na temat nagrody, a także na stronach internetowych Stowarzyszenia, pod
adresami: www.nagrodapascal.pl; www.cyrkulacje.pl; www.forumwentylacja.pl; www.wentylacja.org.pl oraz użycie mojego imienia i nazwiska
do czynności związanych z nominacją, nagrodą lub wyróżnieniem (tj. podanie moich danych na statuetce lub dyplomie)
TAK

6)

, podpis

Otrzymywanie przeze mnie od Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem połączeń głosowych z wykorzystaniem
urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o kolejnych edycjach „Nagrody PASCAL” oraz informacji
i materiałów o wydarzeniach branżowych, w tym marketingowych, takich jak: seminaria (w tym, „Warsztat Projektanta”), wystawy, konferencje,
szkolenia; jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu
przepisów u.ś.u.d.e.
TAK

5)

, data

Otrzymywanie przeze mnie od Stowarzyszenia wszelkich informacji związanych z edycją „Nagrody PASCAL 2019” za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub za pośrednictwem połączeń głosowych z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej; jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesłane informacje stanowić mogą informację handlową, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 Nr 1219 z późn. zm.), dalej „u.ś.u.d.e.”
TAK

4)

miejscowość

Przekazanie lub udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych członkom Kapituły Nagrody edycji „Nagrody PASCAL 2019”
TAK

3)

NIE

NIE

miejscowość

, data

, podpis

Będąc nominowanym, nagrodzonym lub wyróżnionym w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, podanie oraz upublicznienie mojego imienia i nazwiska na
planszach, które będą udostępnione podczas wystawy organizowanej w ramach targów branżowych „Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2019”
TAK

NIE

miejscowość

, data

, podpis

Ponadto oświadczam, że:
8)

Zapoznałem/am się z treścią Załącznika nr 1 do Kwestionariusza zgłoszeniowego „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych” i nie
wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń
miejscowość

9)

, data

, podpis

Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu PASCAL 2019 Nagroda Branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja” i nie wnoszę w tym zakresie
żadnych zastrzeżeń
miejscowość

, data

, podpis

10)

Poinformowałem/am wszystkie podmioty, które wymieniłem/am w Kwestionariuszu zgłoszeniowym o wskazaniu ich do „Nagrody PASCAL
2019” lub uzyskałem/am zgodę wskazanych tam osób na podanie ich danych osobowych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym

11)

Uzyskałem/am wszelkie niezbędne zgody podmiotów, którym przysługują jakiekolwiek prawa do projektu zgłoszonego do „Nagrody PASCAL
2019”; jednocześnie potwierdzam, że przyjąłem/am do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność za rzetelność podanych w Kwestionariuszu
zgłoszeniowym informacji i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń

miejscowość

miejscowość

, data

, data

, podpis

, podpis

* Załącznik nr 2 należy odesłać do Organizatora
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Załącznik nr 3 do Kwestionariusza zgłoszeniowego
Zgody i oświadczenia pozostałych osób*

Niniejszym, wyrażam zgodę na:
1)

Wzięcie udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, organizowanej przez Stowarzyszenie oraz na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych
przeze mnie danych osobowych, w związku z udziałem w edycji „Nagrody PASCAL 2019”
TAK

2)

miejscowość

, data

, podpis

NIE

miejscowość

, data

, podpis

NIE

miejscowość

, data

, podpis

NIE

miejscowość

, data

, podpis

Będąc nominowanym, nagrodzonym lub wyróżnionym w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, przekazanie mojego imienia i nazwiska innym mediom
oraz organizacjom branżowym, w celu podania ich do publicznej wiadomości
TAK

7)

NIE

Będąc nominowanym, nagrodzonym lub wyróżnionym w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku
na łamach magazynu „Cyrkulacje” oraz w innych publikacjach na temat nagrody, a także na stronach internetowych Stowarzyszenia, pod
adresami: www.nagrodapascal.pl; www.cyrkulacje.pl; www.forumwentylacja.pl; www.wentylacja.org.pl oraz użycie mojego imienia i nazwiska
do czynności związanych z nominacją, nagrodą lub wyróżnieniem (tj. podanie moich danych na statuetce lub dyplomie)
TAK

6)

, podpis

Otrzymywanie przeze mnie od Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem połączeń głosowych z wykorzystaniem
urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o kolejnych edycjach „Nagrody PASCAL” oraz informacji
i materiałów o wydarzeniach branżowych, w tym marketingowych, takich jak: seminaria (w tym, „Warsztat Projektanta”), wystawy, konferencje,
szkolenia; jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu
przepisów u.ś.u.d.e.
TAK

5)

, data

Otrzymywanie przeze mnie od Stowarzyszenia wszelkich informacji związanych z edycją „Nagrody PASCAL 2019” za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub za pośrednictwem połączeń głosowych z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej; jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesłane informacje stanowić mogą informację handlową, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 Nr 1219 z późn. zm.), dalej „u.ś.u.d.e.”
TAK

4)

miejscowość

Przekazanie lub udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych członkom Kapituły Nagrody edycji „Nagrody PASCAL 2019”
TAK

3)

NIE

NIE

miejscowość

, data

, podpis

Będąc nominowanym, nagrodzonym lub wyróżnionym w edycji „Nagrody PASCAL 2019”, podanie oraz upublicznienie mojego imienia i nazwiska na
planszach, które będą udostępnione podczas wystawy organizowanej w ramach targów branżowych „Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2019”
TAK

NIE

miejscowość

, data

, podpis

Ponadto oświadczam, że:
8)

Zapoznałem/am się z treścią Załącznika nr 1 do Kwestionariusza zgłoszeniowego „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych” i nie
wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń
miejscowość

, data

, podpis

*Załącznik nr 3 prosimy odesłać do Organizatora, jeśli w zgłoszeniu zostały wymienione
osoby inne niż główny projektant instalacji wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia
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