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Załącznik nr.7 do Regulaminu konkursu 

 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

(Załącznik do wniosku o skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego, zgodnie z sekcją C – Lista 
załączników)  
Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. 

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. 

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), 

który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach: 

1.  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest administratorem danych osobowych zebranych  
i przetwarzanych w związku z realizacją usługi Brokera zagranicznego realizowanej w ramach 
Projektu.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału przedsiębiorstwa w niniejszym konkursie 
 i dostarczeniem wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego.  

3. W związku z udziałem w konkursie, przetwarzane będą dane osobowe osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, dane osób reprezentujących przedsiębiorstwo takie jak, 
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (jeśli zawiera imię i nazwisko), stanowisko. 

4. Uczestnik wsparcia w związku z udziałem w konkursie do wniosku na skorzystanie z usługi 
powinien załączyć oświadczenia osób, których dane osobowe zostały wskazane we wniosku, 
 o tym, że zostały poinformowane o zasadach przetwarzania danych.  

5. 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 w nim wsparcia.   

6. Dane przetwarzane będą:  

 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), 

 ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków 
prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym 
przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

Dane do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko, 
telefon, e- mail)  

 
 
 
 
 

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach 
projektu Pomorski Broker Eksportowy w celu 
otrzymywania newslettera o działaniach i 
wydarzeniach podejmowanych w projekcie 

 
Tak                                                       Nie  
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 ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych 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),  

  oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj. informacji 
 o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

7. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji 
Projektu, w tym w celu:  

 nawiązania lub utrzymania kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem  
w Projekcie,  

 udzielenia wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego, którym są Państwo 
zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp., 

 archiwizowania dokumentacji projektowej.  
8. Dodatkowo, jeżeli wyrażona zostanie zgoda, dane osobowe będą przetwarzane  (adres poczty 

elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną  newslettera, tj.  informacji  
o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie. 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj. informacji 
 o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa  
w Projekcie. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa 
zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej 
cofnięciem. 

10. Odbiorcami danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy 
Administratora i Partnerów projektu, podmioty 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 osobowych 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 certyfikowanym niszczeniem dokumentów; 

11. 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 (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z wnioskiem o skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego), 

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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

12. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oświadcza, że Inspektorem ochrony danych osobowych  
w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl.  

13. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany. 
14. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu do 31 grudnia 2034 r. 
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