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Regulamin 

uczestnictwa w cyklu seminariów „Export Gate” w formule online 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w cyklu seminariów informacyjnych dotyczących 
podejmowania działań eksportowych przez przedsiębiorstwa w wariancie tematycznym: „Export 
Gate”, w terminie 11.06.2021 r. – 03.07.2021 r., realizowanego 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. 

 

Słownik: 

a) Projekt – „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu  
w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, 
Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

b) Organizator – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 
3b, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40.  
Partner Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu  
w województwie pomorskim” w ramach, którego organizowane jest Wydarzenie. 

c) Przedsiębiorca – z sektora mikro/małych/średnich (MŚP), przedsiębiorstw w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) 
oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

d) Uczestnik Wydarzenia/Uczestnik – Przedsiębiorca ubiegający się o zakwalifikowanie do 
udziału w cyklu seminariów informacyjnych mających na celu dostarczenie Uczestnikom 
seminariów wiedzy i informacji, które pomogą zminimalizować poczucie ryzyka związanego z 
prowadzeniem działalności eksportowej i przyczynią się do wzmacniania potencjału 
eksportowego Uczestników, w wariancie tematycznym: „Export Gate”, odbywającym się w 
terminie 11.06.2021 r. – 03.07.2021 r.  

e) Pracownik – osoba zatrudniona przez Przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę lub innego 
tytułu prawnego wskazana przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym dostępnym  
w wersji on-line na stronie www.brokereksportowy.pl.  

f) Wydarzenie – realizowany w ramach Projektu cykl seminariów informacyjnych w formule 
online dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z obszaru województwa 
pomorskiego w wariancie tematycznym: „Export Gate”, w terminie 11.06.2021 r. – 
03.07.2021 r. organizowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, odbywający się w 
formule online. 

g) Region – województwo pomorskie, 
h) Startup – przedsiębiorca o okresie działalności nie dłuższym aniżeli 36 miesięcy licząc od dnia 

zarejestrowania we właściwym rejestrze prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 
 

http://www.brokereksportowy.pl/
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 § 1  

Postanowienia wstępne 
 

1. W Wydarzeniu online uczestniczyć będzie maksymalnie dwudziestu Przedsiębiorców na 
każdym ze zjazdów, z czego każdy może wskazać do udziału w jednym seminarium 1 osobę 
(właściciela / członka Zarządu lub Pracownika). 

2. Rekrutacja Uczestników Wydarzenia rozpocznie się z dniem ogłoszenia niniejszego 
Regulaminu. 

3. Organizator prowadzić będzie listę podstawową Uczestników Wydarzenia oraz listę 
rezerwową. Decyduje kolejność zgłoszeń Przedsiębiorców, którzy spełnili warunki udziału  
w Wydarzeniu. 

4. Udział Uczestników Wydarzenia w Wydarzeniu jest bezpłatny. 
 

§ 2 
Warunki udziału w Wydarzeniu 

 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o udział w Wydarzeniu online musi spełnić łącznie poniższe 

warunki:  
1) Posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy według kryteriów 

określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 
2021 r. poz. 162)  oraz w przepisach Rozporządzenia Komisji (UE)  
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

2) Posiadać na dzień wypełnienia formularza zgłoszeniowego status podmiotu 
zarejestrowanego we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym  
w Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) Posiadać siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze 
województwa pomorskiego (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru przedsiębiorców). 
Przez siedzibę firmy rozumie się: w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej 
stałe miejsce wykonywania działalności, w przypadku pozostałych podmiotów, siedzibę 
wskazaną we właściwym rejestrze, 

4) Posiadać zakres działalności gospodarczej zgodny z tematyką organizowanego 

Wydarzenia - firmy z obszaru województwa pomorskiego, 

5) Znajdować się pod opieką Brokera Eksportowego, tzn. Przedsiębiorca podpisał 
„Deklarację Uczestnictwa w Projekcie” i został objęty badaniem przez brokera lokalnego 
przy użyciu narzędzia ProEksport- szczegóły na stronie 
https://brokereksportowy.pl/oferta/badanie-potencjalu-eksportowego-firmy/.  

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udział w Wydarzeniu celem dokonania zgłoszenia udziału w 
Wydarzeniu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w wersji 
on-line na stronie www.brokereksportowy.pl nie później niż na 3 dzień roboczy przed 
rozpoczęciem danego  seminarium do godz. 13.00.  

3. Ocena warunków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przeprowadzona zostanie w 
oparciu o wypełniony przez Przedsiębiorcę formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu. 

 
 
 
 
 

https://brokereksportowy.pl/oferta/badanie-potencjalu-eksportowego-firmy/
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§ 3  
Warunki i sposób wyboru Uczestników Wydarzenia 

 
1. Każde zgłoszenie zostanie ocenione pod kątem spełniania warunków uczestnictwa, o których 

mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. 
2. Do udziału w Wydarzeniu zostaną zaproszeni Przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki 

uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Decyduje kolejność zgłoszeń 
Przedsiębiorców, którzy spełnili warunki udziału w Wydarzeniu. 

3. Uczestnicy Wydarzenia zakwalifikowani do udziału w Wydarzeniu zostaną o tym poinformowani 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym,  
o którym mowa w §2, ust. 2 najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem pierwszego 
seminarium według terminów wskazanych w Ramowym Harmonogramie Wydarzenia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Ramowym Harmonogramie 
Wydarzenia. 

 
§ 4 

Zobowiązania Uczestników Wydarzenia 
 

1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez 
Organizatora Wydarzeniu zgodnie z Ramowym Harmonogramem Wydarzenia, stanowiącym 
Załącznik nr 1   do Regulaminu, oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
Ramowy Harmonogram Wydarzenia dostępny jest  również on-line na stronach internetowych 
Wydarzenia (broker.inkubatorstarter.pl) oraz Projektu (www.brokereksportowy.pl). 

2. Udział w Wydarzeniu został dofinansowany w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. 
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Przedsiębiorstwa, Działanie: 2.3: Aktywność eksportowa, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany  do informowania w oficjalnych komunikatach w ramach 
prowadzonej działalności, za pośrednictwem środków masowego przekazu m.in. Internet, 
telewizja, radio, media społecznościowe iż jego uczestnictwo w Wydarzeniu jest dofinansowana ze 
środków o których mowa w § 4 ust. 2. 

4. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do wypełnienia online Ankiety Satysfakcji Uczestnika i 
wyrażenia opinii o Wydarzeniu, celem wskazania rezultatów skorzystania ze wsparcia w ramach 
cyklu seminariów „Export Gate”, po każdym seminarium,  a w przypadku nieobecności tego dnia – 
nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia zobowiązani są do wypełnienia 
Ankiety Satysfakcji Uczestnika i przekazania jej Organizatorowi za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail broker@inkubatorstarter.pl. Wzór Ankiety Satysfakcji Uczestnika 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 5 

 Promocja Wydarzenia 
 

1. W trakcie trwania Wydarzenia będą wykonywane nagrania dźwięku i obrazu. Nagrania  
i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe Uczestników Wydarzenia mogą być używane  
w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu.  

2. Uczestnik Wydarzenia oświadcza, że wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia 
przekazane przez Uczestnika Wydarzenia do Organizatora stanowią materiał oryginalny,  
do którego prawa przysługują Uczestnikowi Wydarzenia.  

http://www.brokereksportowy.pl/
mailto:s.miotk@inkubatorstarter.pl
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3. Uczestnik Wydarzenia akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Wydarzenia – zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) , 
Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 
119, str.1) Administratorem danych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 
220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl. Wyrażenie zgody na udział w Wydarzeniu 
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu i jego prawidłowej 
realizacji.  

4. 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. Podanie danych 
osobowych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku  
z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego 
paragrafu. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to  
na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem 
zgody. 

5. Organizator zastrzega, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
punktu 1 i 2 formularza jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie punktu 3 formularza jest dobrowolne. 

6. Uczestnik Wydarzenia\Pracownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Wydarzenia i Projektu, w szczególności 
celem ich promocji – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 288.), a także na publikację przez Organizatora 
ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie 
i po Wydarzeniu, jeżeli działania te mają na celu promowanie Wydarzenia, Projektu lub 
Uczestnika Wydarzenia.  

 
§ 6 

Odpowiedzialność Organizatora 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika Wydarzenia 
osobom trzecim podczas i w związku z realizacją Wydarzenia. 

2. Uczestnik Wydarzenia zwolni Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody  
i wydatki oraz z odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów postępowania sądowego lub 
ugodowego zgłaszanych wobec Organizatora Wydarzenia w związku z jakimkolwiek działaniem 
lub zaniechaniem Uczestnika Wydarzenia lub jego przedstawicieli, jak również tytułem roszczeń 
stron trzecich związanych z naruszaniem ich praw. 

 
§ 7 

Warunki rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu, Wykluczenie Uczestnika Wydarzenia 

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową na adres broker@inkubatorstarter.pl 
W takim przypadku Organizator zastąpi Uczestnika Wydarzenia osobą z listy rezerwowej.  
 

mailto:gfp@gfp.com.pl
mailto:broker@inkubatorstarter.pl
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§ 8 

 Poufność 

1. Organizator zastrzega, że nieprzekazane do publicznej wiadomości dane, dokumenty i informacje 
mają charakter poufny.  
2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek zachowania poufności. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia. 
2. Ogłoszony Regulamin Wydarzenia dostępny będzie na stronach internetowych Wydarzenia 

(broker.inkubatorstarter.pl) oraz Projektu (www.brokereksportowy.pl), a także w siedzibie 
Organizatora. 

3. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników Wydarzenia.  
4. Przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz, o którym mowa w §2, ust. 2, jest równoznaczne  

z całkowitą i bezwzględną akceptacją niniejszego Regulaminu, która jest warunkiem uczestnictwa 
w Wydarzeniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator każdorazowo 
poinformuje Uczestników Wydarzenia o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie jego 
aktualnej wersji na stronie internetowej Wydarzenia (broker.inkubatorstarter.pl) oraz Projektu 
(www.brokereksportowy.pl). 

6. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

7. Wszelkie spory poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego każdorazowo właściwego 
dla siedziby Organizatora. 

 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 –Ramowy Harmonogram Wydarzenia 
Załącznik nr 2 – Ankieta Satysfakcji Uczestnika 
 
 
 
 
ORGANIZATOR  
 

http://www.brokereksportowy.pl/
http://www.brokereksportowy.pl/

