Załącznik nr 8
Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.
Dane do kontaktu (imię
i nazwisko, stanowisko, telefon, ee- mail, nazwa firmy)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją
o przetwarzaniu moich danych osobowych w ramach
Projektu Pomorski Broker Eksportowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach
projektu Pomorski Broker Eksportowy w celu
otrzymywania newslettera o działaniach
i wydarzeniach podejmowanych w projekcie
projekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu udziału firmy w targach SIAL
Interfood w Jakarcie w oparciu o art. 49 RODO.
Posiadam pełną świadomość, że Republika Indonezji
jako
ko państwo trzecie nie posiada znamion opisanych w
art. 45 i 46 RODO oraz że nie funkcjonują Wiążące
reguły korporacyjne wskazane w art. 47 RODO w
przedmiocie odpowiadającym udziałowi w projekcie
Pomorski Broker Eksportowy.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o
ewentualnym
ryzyku
ku
nieuprawnionego
przetwarzania jej danych ze względu na brak decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na
brak odpowiednich zabezpieczeń i wyraźnie wyra
wyrażam
na nie zgodę.

……………………………………………………………………
Podpis (Imię i Nazwisko)

Tak

Nie

Tak

Nie

……………………………………………………………………
Podpis (Imię i Nazwisko)

Data…………………………

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania
ia eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem),
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80
(80-309)
309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D,
dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100 jest Administratorem danych
osobowych zbieranych w związku z udziałem w targach SIAL Interfood w Jakarcie.
Jakarcie
Dane mogą być udostępniane pozostałym Partnerom Projektu.
a. Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309)
(80
przy
Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: ee-mail:
mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
b. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku (80-126)
126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: ee-mail:
mail: swp@swp.gda.pl,
tel. 58 350 51 40
c. Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386)
386) przy ulicy Lęborskiej 3B,
dane kontaktowe: e-mail:
mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
d. Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku (80
(80-560)
560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail:
e
office@investgda.pl,, tel. 58 722 03 00
e. Pomorskiemu Parkowi Naukowo
Naukowo-Technologicznemu Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy
Miasta Gdyni z siedzibą w Gdy
Gdyni (81-451)
451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe:
e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl
biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
Dane osobowe uczestnika Wyjazdu oraz osób reprezentujących firmę będą przetwarzane
do celów rekrutacji i udziału
iału w targach SIAL Interfood w Jakarcie.
Przetwarzane będą dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób
reprezentujących przedsiębiorstwo i delegowanych do udziału w usłudze, takie jak imię
i nazwisko, numer telefonu, adres ee-maill (jeśli zawiera imię i nazwisko), stanowisko, seria
i numer paszportu, data urodzenia.
W celu realizacji umowy na udział firmy w targach SIAL Interfood w Jakarcie oraz na podstawie
wyrażonej zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego w oparciu o art. 49 RODO,
Państwa dane osobowe będą przekazywane organizatorowi Targów
argów oraz podmiotom
dostarczającym usługi związan
związane z przewozem oraz organizacją pobytu na terenie
teren Republiki
Indonezji.
Ze względu na to, że w stosunku do Republiki Indonezji brak jest decyzji
de
stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony określony w art. 45 ust.3, w tym podmioty wskzane w ust. 6
niniejszej umowy nie posiadają certyfikatu Privacy Shield,, tym samym nie zapewniają
odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jako
podstawę prawną umożliwiającą transfer danych osobowych przekazanych w związku
z organizacją wyjazdu i udziałem w targach przyjęto art. 49 ust.1 lit. a), b), c) RODO.
W związku z tym osoba, której dane dotyczą, została poinformowana o ewentualnym ryzyku
nieuprawnionego przetwarzania jej danych ze względu na brak decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich za
zabezpieczeń
bezpieczeń i wyraźnie wyraziła na nie
zgodę.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy,
ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć
w Projekcie i korzystać z udzielanego ws
wsparcia.
Dane przetwarzane będą w ramach projektu:
1) ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie
w Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też
do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa
do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków
prawnych w związku
wiązku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym
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przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
3) ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych
onych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych
powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz
wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO),
4) oparciu o udzielaną przez Państwa zgo
zgodę
dę w celu otrzymywania newslettera, tj. informacji
o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Zebrane dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji
Projektu, w tym w celu:
1) nawiązania
nia lub utrzymania z Państwem kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem
w Projekcie,
2) przeprowadzenia badań objętych Projektem,
3) udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji,
misji wyjazdowych, itp.
4) archiwizowania
zowania dokumentacji projektowej.
Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa
dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera,
tj. informacji o wydarzeniach i dzia
działaniach podejmowanych w Projekcie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj. informacji
o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa
w Projekcie.
Dane osobowe, które są przetwa
przetwarzane
rzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu
najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
Odbiorcami danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy
Administratora i Partnerów projektu, podmi
podmioty
oty monitorujące realizację Projektu - Instytucja
Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy
eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania oraz
odbiorcami danych osobow
osobowych
ych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa
w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej; oraz podmioty, z którymi
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zawarła stosowne umowy powierzenia związane
z przechowywaniem oraz certyf
certyfikowanym niszczeniem dokumentów;
Osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ur
Urzędu
zędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są
one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia
danych na rzecz innych podmiotów.
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17. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oświadcza, że Inspektorem ochrony danych osobowych w
Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan B
Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl.
rodo@arp.gda.pl
18. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają
przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu do 31 grudnia 2034 r.
19. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
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