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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. oraz na nieodplatne wykorzystanie wizerunkuUczestnika Wydarzenia/pracownika przedsiqbiorcy

ZGODA NA PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH

(alato i miejsce)

Dzne wskozvwone Drzez osobe:

(Nozwo firmy, adres, Nlp)
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Ja ni2ej podpisany/podpisano, wyroiam zgodq na:

l' Nieodplatne wykorzystanie moiego wizerunku na potrzeby realizacji projeku ,,pomorskiBroker Eksponowy' Kompleksowy system wspieranio eksportu w wojtzw6dztwiepomorskim" w romoch Regionalnego Programu operocyjnego wojew1dztwa po,morskiego
no loto 2074-2020, osi priorytetowei 2 Przedsiqbiorstwo, Dziolania 2.3 ,Aktywnoiieksportowa, wsp6lfinansowonego z Europeiskiego Funduszu Rozwoju Regionulnego, wszczeg6lnoici celem iego promocii- zgodnie z art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 4lutego 7994 rokuo prowie outorskim i prowoch pokrewnych (Dz.u. z 20rg r. poz. 1797 ze zmian,mi) przez
Gdortskq Fundocig Przedsiqbiorczoici oraz Partner6w proiektu ,,pomorski Broker Eltsportowy.
Kompleksowy system wspieronio eksportu w wojew6dztwie pomorskim,, ut romoch
Regionalnego Programu operacyinego woiew6dztwa pomorskiego no lato 2014-2020, osipriorytetowei 2 Przedsigblorstita, Dzialonia 2.3 Aktywnoii eksportowo, wsp6lfinan.sowanegoz Europeiskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnego no porach eksplootacji obejmujqcych:
wprowodzonie do obrotu, u2yczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostqpnianie,
zwielokrotnionie dowolnq technikq, lqczenie z tekstem, zamieszczanie w moterialoch,publikaciach, raportoch oraz portalach spolecznosciowych wydawanych lub prowodzonym
przez Gdafiskq Fundaciq Przedsiqbiorczoici tub z iej udziolem oroz przez partner6ur projektu/-- lub z ich udzialem.

(Podpis osoby wyra2aiqcej zgodq na wykorzystanie wizerunku)
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Gdarlska Fundacja przedsiQbiorczolci, ul. Le
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';:Y;::;::tr;;':::,:',:: Fundaciq Przedsiqbiorczoici moich danvch osobowvch

7' tr @bowiqzkowo) wzigcio udzialu w eksportowym wydarzeniu gospodorczym w Hersinkoch(Finlondia) w dniach 03'72'2078 r' - 06.72.2078 r., reoriz:owonym w romoch projektu ,,pomorskiBroker Eksportowy' Kompteksowy system *ti,"i"rii'"iroortu w wojew6dztwie pomorskim.,,,reolizowonego w ramoch Regionatnego Progromu operocyinego wojewbdztwa pomorskiego noloto 2074-2020' os priorytetowa 2: Przedsiqbiorstwa, Dzialonie: 2.3: Aktywnoie eksportowo,

tr;:::::;waneso 
z Europeiskieso Funduszu Rozwoiu Resionatneso. (ttotej jako:

2' Q fubowiqzkowo) Zoworcio i wykononio lJmowy uczestnictwo w eksportowym wydoneniugospodarczym w Hersinkoch (Finrandio)w dnioch 03.12.201g r. _ 06.72.207g r.i' o (obowiqzkowo) dokononia rozliczenio przez Administrotora donych w zokresie rearizacjiProiektu 
"Pomorski Broker Eksportowy. Kompreksowy system wspieronio eksportu wwoiew6dztwie pomorskim" w romach Regionalnego progromu operacyjnego wojew6dztwaPomorskiego no lata 2074-2020' osi priorytetowei 2 przedsiqbiorstwa, ozioraiia 2.3 Aktywnoiceksportowa' wspotfinansowanego z Europeiskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.4' Qldobrowolnie' nieobowiqzkowo) przekazywonio informaciio kotejnych wydorzenioch, misjochgospodorczych' seminorioch orgonizowanych w trokcie reolizacji projektu ,,pomorski BrokerEksportowy' Kompteksowy systerh wspieranio eksportu w wojew6dztwie pomorskim,,w romochRegionolnego Progromu operocyinego woiew6dztwa pomorskiego na roto 2074..2020, osipriorytetowei 2 Przedsiqbiorstwo, Dziolania 2.3 Aktywnoii eksportowo, wsp6lfinonsowonego zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego.

Zostalem/am poinformowany/o, zgodnie z ort. 73 Rozporzqdzenio parlamentu Europejskiego i Rody(uE) 2016/679 z 27 kwietnio 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tokich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/wE (Dz' tJrz' IJE'L 2016 Nr 779, str. 7) - (og6tne rozporzqdzenie o ochronie danych, dolej:RODO/Rozporzqdzenie) i2:

7' 
iest Gdariska Fundocio Przedsiqbiorczoici z siedzibq w

borsko 3b, 80_396 Gdatisk, KRS: 0000234045, Ntp:
SB 737 65 00, e_moil: gfp@gfp.com.pl.2. W GFp powolo

Poirednictwem iq mo2no za

3. Done osobowe 73i" 6s 87.

1 tit. c) tj.przetworzonie donych iest niezbqdne do wypelnienio obowiqzku prownego ciqiqcego noAdministrotorze oroz na podstawie ort. 6 ust. 7 tit. f) ti. przetworzonie danych jest niezbqdnedo cel6w wynikoiqcych z prownie uzosadnionych interes6w realizowonych przez

l:,::,::::,r:::,, i!:,._1^.::,t 
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,tit. 
a) Rozporzqdzenio - ti. na podstowie dobrowotnei,twutIteJ,jednoznocznej i konkretnej zgody wyro20nej przez osobq, kttrej done osobowe dotyczq, w
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formie pisemnei poprzez zloienie podpisanego oiwiadczenia o wyraieniu zgody noprzetwarzanie donych osobowych zgodnie z formutarzem stworzonym dro okre,,onego ceruprzez Administratora' zawieroiqcego wszelkie informacie zgodne z ttbowiqzkieminformacyinym ustonowionym w art. 73 Rozporzqdzenia zgody na przetwarzdri€ donych

;::;::'::::::^":;:l:;."ne 
przez Paristwo przed dniem 2s maio 2078 r. pozostdiq w
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przez GFp odbvwa siq w cetach wskozonv,ch powy2ei,

5. Dane osobowe przechowywane sq przez Administratora w czasie niezltqdnym dozreolizowanio celu ich przetwarzonia, o ewentuotnie do czasu odworonia zgody noprzetworzonie donych osobowych, dla cel6w rozriczeniowych projektu co najmniej do 37grudnia 2034 r" z uwzglqdnieniem przepis6w o orchiwizocji dokumentiw, kt6re mogquprowniat Administratoro do dluiszego okresu przetworzanio danych osobowych.6' odbiorcomi danych osobowych sq podmioty obslugujqce odministrotoro w zok:resie usrugprawnych' hostingodowcy, obsluga logistyczno-hoterowa, obsrugo techniczno urzqdzeri iprodukt6w sru2qcych rearizacji IJmowy z wykonowcq, obsruga faktur, podmioty p,rowodzqcedzialolnoii pocztowq i kurierskq, podmioty iwiadczqce no rzecz Administrotora uslugidorodcze' konsultacyine, oudytowe, podatkowe i rachunkowe o tokie partnerz:y projektu
"Pomorski Broker Eksportowy' Kompleksowy system wspieronio eksportu w wojiew,dztwiepomorskim" w ramoch Regionalnego Progromu operacyinego wojew6dztwa pomctrskiego nolota 2074-2020, osi priorytetowei 2 Przedsiqbiorstwo, Dzialania 2.3 Aktywnosi elksportowa,wsp6lfinansowanego z Europeiskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnegot. Gdariskct FundacjoPrzedsigbiorczolci nie bqdzie przekazywai danych osobowych do paristwa trzeciegat.7' osobie' kt6rei done dotyczq przysluguie prowo dostqpu do swoich donych, ich sprostowonia,usuniqcia' ograniczenia przetwarzonia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetworzonio, prowodo przenoszenia donych, o tak2e prowo wniesienia skargi do orgonu nodzorczego - prezesa
urzqdu ochrony Danych osobowych. Podanie donych iest dobrowolne. podanie donychstanowi niezbqdny element zreolizowono celu przez Administrotoro, w zwiqzku z kt6rymprzetworzanie donych osobowych iest niezbqdne. osobie, kt6rej done os.bowe sqprzetworzone przysluguie prawo do cofniqcia wyro2onej zgody na przetworzon,io danychosobowych' z zastrzeieniem, i2 nie wptywo to no zosodnoii procesu przetworzonia donychosobowych przez Administratora przed cofnigciem zgody.

i akceptuiq worunki przetwarzania moich danych osobowych pnez Gdartskq Fundaciq
P rze d si q bi o rczoici w G do tisku.
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(Podpis osoby wyrahoiqcei zgodq na przetworzonie danych osobowych)
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