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Załącznik nr 12 do Regulaminu uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Tel 

Awiwie 

 

I. ZGODA NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
PRZEDSIĘBIORCY/UCZESTNIKA WYDARZENIA 

 

(data i miejsce) 

Dane wskazywane przez osobę: 

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

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

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

(Nazwa firmy, adres i NIP Przedsiębiorcy)  

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

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

Ja niżej podpisana/podpisany, w związku z ubieganiem się o udział w eksportowym wydarzeniu 

gospodarczym w Tel Awiwie (dalej: Wydarzenie), organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą 

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

w województwie pomorskim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

Aktywność eksportowa, i potencjalnym udziałem w Wydarzeniu: 

1) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie mojego wizerunku – 

utrwalanego w związku z moim udziałem w Wydarzeniu - na potrzeby realizacji 

Wydarzenia i Projektu, przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz Partnerów 

Projektu.  

2) Oświadczam, iż mój wizerunek może być wykorzystywany w szczególności:  

a) w celu promocji Wydarzenia i Projektu oraz wykonania obowiązków w zakresie 

informacji i sprawozdawczości dotyczących Projektu, 

b) w celu promocji Przedsiębiorcy biorącego udział Wydarzeniu, 

c) przez publikowanie, zamieszczanie fotografii z moim wizerunkiem (w dowolnej 

technice, w formie drukowanej lub elektronicznej, w tym w Internecie) w artykułach 

prasowych, materiałach, publikacjach, raportach, broszurach, i na portalach 

społecznościowych, rozpowszechnianie ww. materiałów, publikacji i raportów, 
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d) w okresie realizacji Projektu, tj. przed, w czasie i po Wydarzeniu. 

 

 

……………………………………………………………… 

(Podpis Uczestnika Wydarzenia, tj. osoby delegowanej przez Przedsiębiorcę do 

udziału w Wydarzeniu) 

 

II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(dobrowolna, nieobowiązkowa) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w Gdańsku moich 

danych osobowych podanych powyżej w celu przekazywania drogą elektroniczną lub telefonicznie 

informacji o kolejnych wydarzeniach, misjach gospodarczych, seminariach organizowanych w ramach 

Projektu. 

 

……………………………………………………………… 

(Podpis Przedsiębiorcy zgłaszającego się do udziału w Wydarzeniu) 

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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: Rozporządzenie) Regionalna Izba 

Gospodarcza Pomorza w Gdańsku informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w 

Gdańsku (80-244) przy ul. Grunwaldzkiej 82, adres e-mail: biuro@rigp.pl, Tel.: 58 305 23 25 

2. Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za 

pośrednictwem poczty e-mail:  odo@rigp.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu i na podstawie: 

a) W celu zawarcia z Przedsiębiorcą i wykonania Umowy o dofinansowanie udziału w 

Wydarzeniu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w tym w szczególności w 

celu umożliwienia Przedsiębiorcy/Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu (zakupu biletów 

lotniczych, rezerwacji noclegu, ubezpieczenia Uczestnika, informowania o Wydarzeniu), 

b) W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, których 

wykonanie jest niezbędne, w tym obowiązków wynikających z przepisów księgowych 

(wystawienie faktur/not obciążeniowych), podatkowych (rozliczenie podatków) oraz 

obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu ze środków publicznych 
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(Unii Europejskiej) w zakresie sprawozdawczości, rozliczenia, promocji  i kontroli 

Projektu, 

c)  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. w celu ewentualnego ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń 

związanych z zawarciem Umowy o dofinansowanie Projektu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, oraz w celu promocji Projektu, 

d) Do celów informowania o działaniach podejmowanych w Projekcie, tj. na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia i uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

tym celu,  

4. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez Administratora  przez 

okres realizacji Projektu i okres, przez który Organizator ma obowiązek przechowywać 

dokumentację związaną z realizacją Projektu po jego zakończeniu, tj. co najmniej do 

31.12.2034 r. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Administratora 

przez okres realizacji Projektu, nie dłużej jednak niż czasu odwołania zgody. 

6. Odbiorcami danych osobowych są: 

a) podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, księgowych, 

rachunkowych, hostingodawcy,  

b) wykonawcy usług świadczonych na rzecz Uczestników Wydarzenia (linie lotnicze, 

hotele, ubezpieczyciele, itp.) oraz pośrednicy zawierający umowy dotyczące tych 

usług w imieniu Organizatora,  

c) Partnerzy Projektu,  

d) Instytucje, które finansują Projekt ze środków Unii Europejskiej, i go kontrolują. 

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli 

dane przetwarzane są na podstawie zgody lub do celów prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jest 

uprawniona w każdym czasie do cofnięcia tej zgody z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na 

zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem 

zgody. 

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z 

Rozporządzeniem, właściciel danych jest uprawniony do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.  Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne do zawarcia i 

wykonania umowy o dofinansowanie udziału w Wydarzeniu.  
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IV. OŚWIADCZENIE O ZAPOZANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez 

Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w Gdańsku i nie wnoszę do nich żadnych uwag. 

 

………………………………………………. 

(Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 


