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Załącznik nr 4 do Regulaminu Uczestnictwa w cyklu seminariów „USA & China Gate” 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(data i miejsce) 

Dane wskazywane przez osobę: 

(Imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………… 

(telefon) …………………………………………………………………………….................................. 

(adres e-mail) ……………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa firmy, adres, NIP)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację 

Przedsiębiorczości moich danych osobowych podanych powyżej w celach: 

1.  (obowiązkowo) wzięcia udziału w cyklu seminariów informacyjnych dotyczących 

podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie 

tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r., realizowanym  

w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu  

w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność 

eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2.  (obowiązkowo) dokonania rozliczenia przez Administratora w zakresie realizacji Projektu 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3.  (dobrowolne, nieobowiązkowe) przekazywania informacji o kolejnych wydarzeniach 

organizowanych w trakcie realizacji Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system 

wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 

Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO/Rozporządzenie)  iż: 
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1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą  

w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 

5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl. 

2. W GFP powołany został  Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można  

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez GFP na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej 

przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w formie pisemnej poprzez złożenie  podpisanego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem 

stworzonym dla określonego celu przez Administratora, zawierającego wszelkie informacje 

zgodne z obowiązkiem informacyjnym ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia. Zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez GFP wyrażone przez Państwa przed dniem 25 maja 

2018 r. pozostają w mocy do czasu ich odwołania. 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywa się w celach wskazanych powyżej, 

zgodnie z wyrażoną zgodą.  

5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania 

celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, dla celów rozliczeniowych Projektu co najmniej przez okres kolejnych 16 lat,  

z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać 

Administratora do dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych. 

6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług 

prawnych, hostingodawcy, a także Partnerzy Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. 

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości nie 

będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, za wyjątkiem pkt. 3 

niniejszej Zgody. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez 

Administratora, w związku z którym  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Osobie, 

której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  

na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu 

przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody. 

 

i akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych przez Gdańską Fundację 

Przedsiębiorczości w Gdańsku. 

………………………………………………. 

(Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 
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