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UMOWA nr………. 

 zawarta w Gdańsku w dniu ....................................... pomiędzy:  

Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309 Gdańsk, 
numer NIP 583-000-20-02, REGON 190044530,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 4441, kapitał 
zakładowy 26 320 000,00 PLN, kapitał wpłacony 26 320 000,00 PLN 

reprezentowaną przez:  

1. ……………..........................................................................................................................…,  

2. …............................................................................................................………......….....……..,  

zwaną dalej „Organizatorem” 

a 

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

 

zwanym dalej „Przedsiębiorcą” 

 zwanymi dalej wspólnie "Stronami",  

 
o następującej treści:  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z realizacją Umowy nr RPPM.02.03.00-0001/16 z dnia 7 
lipca 2016 r. o dofinansowanie 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. 
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Słownik: 

Showroom – miejsce o powierzchni 10 m 2 prezentacji produktów pomorskich firm w Biurze 
Pomorskim w Chinach. 

Biuro – Biuro Pomorskie w Chinach, które świadczy usługi dla mikro, małych i średnich firm z 
siedzibą w województwie pomorskim oraz instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz 
tych firm w okresie od 19.04.2021 do 31.12.2022r. na podstawie umowy DRP/26/2021 z dn. 
19 kwietnia 2021 zawartej pomiędzy ARP a Dragon Era Trade Ltd. 

Organizator – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) 

Region – województwo pomorskie 

Projekt – projekt pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 
eksportu w województwie pomorskim” w ramach, którego organizowany jest Showroom. 

Produkt/usługa – produkt lub usługa prezentowany w Showrromie 

Próbka – model produktu lub cały produkt, który jest możliwy do wyeksponowania na półce, 
foldery i inne materiały uzgodnione z Organizatorem. 

Przedsiębiorca – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z siedzibą  
w województwie pomorskim  

Uczestnik/Uczestnik wsparcia – potencjalny przedsiębiorca, który został pozytywnie 
oceniony i wybrany do udziału w Showroomie 

 

 

§1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest promocja produktów oraz oferty wśród potencjalnych chińskich 
partnerów biznesowych (m.in. importerów, dystrybutorów i przedstawicieli sieci handlowych) w 
Showroomie Biura Pomorskiego w Chinach przez okres sześciu miesięcy od daty dostarczenia 
produktu do Showroomu, jednak nie później niż od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r., o szacunkowej 
wartości 4 215,56 zł netto (słownie: cztery tysiące dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć 
groszy). 
 

2. Przedsiębiorcy udzielane jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: 
Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3: Aktywność eksportowa. Dofinansowanie stanowi: 
- pomoc de minimis, udzielaną na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 488). 

 
3. Maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił  100% kosztu wskazanego w par. 4 ust.1 

przy wsparciu udzielanemu w ramach pomocy de minimis. W ramach pomocy de minimis 
dofinansowanie obejmuje prezentację produktu/usługi w Showroomie Biura Pomorskiego  
w Chinach przez okres sześciu miesięcy i przedstawienie produktu/usługi przez pracowników 
Biura Pomorskiego w Chinach, w trakcie dedykowanych sesji prezentacyjnych zorganizowanych 
dla chińskich importerów, dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych. 
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§ 2 Przedsiębiorca 

1. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Showroomu Biura Pomorskiego  
w Chinach i zobowiązuje się do przestrzegania  jego postanowień.  

2. Przedsiębiorca oświadcza, że:  
a) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrzny w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), 

b) posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa pomorskiego, 
c) prezentowany w Showroomie produkt/usługa, nie podlega wykluczeniu  

z ubiegania się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2015, poz. 488), 
d) spełnia kryteria dot. skorzystania z pomocy de minimis (Rozporządzenie nr 1407/2013), 
e) nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie, 
f) złożył podpisane formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis. 
3.  Przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia próbek, modeli produktów lub całych 

produktów, jeśli z uwagi na wielkość możliwe jest wyeksponowanie na półce, folderów i 
innych materiałów uzgodnionych z Przedsiębiorcą, na własny koszt w terminie uzgodnionym  
z Organizatorem. 

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do odebrania dostarczonych próbek, modeli produktów lub 
całych produktów z Biura Pomorskiego w Chinach w terminie wskazanym przez Organizatora 
na własny koszt. Brak odbioru próbek w wyznaczonym terminie oznaczać będzie zgodę na 
utylizację dostarczonych próbek przez Biuro Pomorskie w Chinach. 

5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Showroomu 
Biura Pomorskiego w Chinach oraz postanowień niniejszej Umowy.  

6. Przedsiębiorca gwarantuje, że wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia przekazane 
przez Uczestnika wyjazdu do Organizatora:  

a) stanowią materiał oryginalny,  
b) są opłacone przez Przedsiębiorcę,  
c) nie stanowią podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności tytułem naruszenia 

praw autorskich.  
7. W trakcie ekspozycji produktu/usługi w Showroomie mogą być robione zdjęcia i nagrania. 

Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe Przedsiębiorcy mogą być używane w 
celu promocji wydarzenia w różnych mediach (dokumenty, telewizja, Internet itp.) 
Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora artykułów prasowych, 
zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po udziale w Showroomie, 
jeżeli działania te mają na celu propagowanie Showroomu i/lub Przedsiebiorcy.  

 

§ 3 Organizator 

Organizator zapewnia: 
1. Bezpłatną promocję produktów wśród potencjalnych chińskich partnerów 
biznesowych. 
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2. Udostępnienie listy kontaktowej chińskich firm, które wyraziły wstępne 
zainteresowanie ofertą Uczestnika. 
  
 
 
 
 

§ 4 Koszty i  poziom dofinansowania 
 

1. Łączny szacowany koszt prezentacji produktu/usługi w Showroomie przypadający na jednego 
Uczestnika wyjazdu wynosi  4 215,56 PLN brutto (słownie: cztery tysiące dwieście piętnaście 
złotych pięćdziesiąt sześć groszy).  

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do  wpłaty kwoty 969,58 PLN (słownie: dziewięćset 
sześćdziesiąt dziewięć złotych 58/100) stanowiącej podatek VAT od kwoty dofinansowania nie 
później, niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

3. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy  Organizatora  o  nr PL 55 1140 1065 0000 
2928 4500 1001. 

4. Brak wpłaty we wskazanym terminie może skutkować skreśleniem z listy Uczestników 
Showroomu. 

5. Organizator wystawi Przedsiębiorcy fakturę na VAT od dofinansowania.  
 
 

§ 5 Przetwarzanie danych 

1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest administratorem danych osobowych zebranych  
i przetwarzanych w związku z realizacją usługi promocji towaru/usługi w Showroomie reali-
zowanej w ramach Projektu.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału firmy w niniejszym konkursie  
i dostarczeniem wsparcia w postaci usługi promocji towaru/usługi w Showroomie. 

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

4.  W związku ze skorzystaniem z usługi promocji towaru/usługi w Showroomie, przetwarzane 
będą dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób reprezentują-
cych przedsiębiorstwo i delegowanych do kontaktu przy realizacji usługi, o których mowa w  
§ 7 ust. 7, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (jeśli zawiera imię i nazwi-
sko), stanowisko.  

5. Dane osobowe przekazane przez przedsiębiorstwa, z którymi zostanie podpisana umowa na 
udzielenie wsparcia w postaci usługi promocji towaru/usługi w Showroomie zostaną przeka-
zane do przetwarzania wykonawcy usługi – DRAGON ERA TRADE LTD. 

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 2 będą prze-
kazane do przetwarzania wykonawcy usługi promocji towaru/usługi w Showroomie na pod-
stawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Organiza-
torem a Wykonawcą.   

7. Przedsiębiorca w związku z udziałem w konkursie do wniosku na skorzystanie z usługi powi-
nien załączyć oświadczenia osób, których dane osobowe zostały wskazane we wniosku,  
o tym, że zostały poinformowane o zasadach przetwarzania danych w ramach konkursu.  
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8. Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa na skorzystanie ze wsparcia dostarczy Or-
ganizatorowi oświadczenia wszystkich osób, zaangażowanych w realizację usługi, o tym że 
zostały poinformowane o zasadach przetwarzania danych oraz o tym, jakiemu wykonawcy 
usługi zostały przekazane ich dane osobowe.  

9. Dane osobowe Przedsiębiorstwa przetwarzane w związku  z realizacją usługi mogą być prze-
kazywane do Państwa trzeciego tj. Chińskiej Republiki Ludowej.   

10. Przedsiębiorca oświadcza, że w związku z udziałem w Projekcie i możliwością przekazania da-
nych osobowych do Chińskiej Republiki Ludowej został poinformowany o ewentualnym ryzy-
ku nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych ze względu na brak decyzji stwierdza-
jącej odpowiedni stopień ochrony tych danych oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń w 
stosunku do tego państwa trzeciego.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, 
ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby Przedsiębiorca mógł  uczestniczyć  
w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.   

12. Dane przetwarzane będą:  
12.1. ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Przedsiębiorcą umowy o 

uczestnictwie w Projekcie lub o udzielenie na jego rzecz wsparcia w ramach Projektu lub 
też do podjęcia - na podstawie żądania Przedsiębiorcy - działań związanych  
z przyjęciem Uczestnika wsparcia  do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO), 

12.2. ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas ob-
owiązków 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), 

12.3. ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych 
powiązań z Przedsiębiorcą w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na jego rzecz 
wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO),  

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

13. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji, monitoringu  
i   ewaluacji Projektu, w tym w celu:  
13.1. nawiązania lub utrzymania kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem  

w Projekcie,  
13.2. udzielenia wsparcia w postaci usługi promocji produktu/usługi w Showroomie, któ-

rym uczestnik wsparcia jest zainteresowani,  
13.3. archiwizowania dokumentacji projektowej. 

14.  Dodatkowo, jeżeli wyrażona zostanie zgoda, dane osobowe będą przetwarzane  (adres pocz-
ty elektronicznej) w celu rozsyłania Przedsiębiorcy drogą elektroniczną  newslettera, tj.  in-
formacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie. 

15. 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 zgody 
Przedsiębiorstwa, może on cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpły-
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wu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed 
jej cofnięciem. 

16. Odbiorcami danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Admi-
nistratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Za-
rządzająca 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; 

17. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada: 
17.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
17.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzy-

stanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w za-
kresie niezgodnym z wnioskiem o skorzystanie z usługi promocji produktu/usługi w 
Showroomie), 

17.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-
rzania 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 ce-
lu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy intere-
su publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),  

17.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

18. 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.  

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

 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora.  
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 


