Regulamin udziału w badaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw w województwie
pomorskim realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system
wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału firm w badaniu potencjału eksportowego
realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania
eksportu w województwie pomorskim” zwanym dalej „Projektem”, którego Partnerem wiodącym
jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472D.
2. Projekt realizowany jest w okresie lipiec 2016 – czerwiec 2023 przez Partnera wiodącego oraz
Partnerów projektu tj. Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie „Wolna
Przedsiębiorczość” oddział terenowy w Gdańsku, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny,
Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
3. Firma uczestnicząca w badaniu musi być mikro, małym i średnim przedsiębiorstwem według
niniejszej definicji:
Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego
obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego
obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego
obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln EUR.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu są wspólne dla wszystkich firm uczestniczących w badaniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się do
publikowania stosownych informacji na stronie internetowej Projektu www.brokereksportowy.pl
6. Udział firmy w badaniu oznacza udział firmy w projekcie.
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§2 WARUNKI UDZIAŁU W BADANIU
Badania prowadzone są przez brokerów eksportowych – pracowników Partnerów projektu.
Rejestracja do udziału w badaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw może odbyć się przez
formularz rejestracji dostępny na stronie projektu brokereksportowy.pl oraz przez formularz
papierowy przedkładany firmie przez Brokera eksportowego.
Partner projektu na podstawie wypełnionego przez firmę formularza decyduje o przyjęciu firmy
do badania, decyzja dokonywana jest na podstawie pozytywnych odpowiedzi firmy zawartych
w formularzu tj. czy firma eksportuje lub zamierza eksportować oraz czy jej działalność mieści się
w definicji eksportu.
Zgłoszenia do badania potencjału eksportowego przyjmowane są w trybie ciągłym do końca
grudnia 2022 roku.
Warunkiem przeprowadzenia badania z firmą jest wypełnienie i podpisane przez osoby
reprezentujące firmę deklaracji udziału w badaniu oraz spełnienie kryteriów, o których mowa
w §1 pkt. 3.
Firma w deklaracji udziału w projekcie wyraża zgodę dla Partnerów oraz instytucji kontrolujący
realizacje projektu na dostęp do treści badania.
W deklaracji składanej przez firmę wskazane będzie imię i nazwisko Brokera, który przeprowadzi
z firmą badanie.
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Firma wyznaczy osobę (respondenta) do udziału w badaniu, która w jej imieniu udzieli odpowiedzi
na pytania zawarte w kwestionariuszu. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tej osoby znajdą się
w deklaracji firmy do udziału w badaniu.
Respondenci badania oraz osoby reprezentujące firmę, których dane będą przetwarzane do celów
przeprowadzenia badania, zostaną poinformowane o podstawie i zasadach przetwarzania danych
w niniejszym Regulaminie, przy wypełnianiu ankiety kwalifikacji do udziału w projekcie oraz
w deklaracji udziału w projekcie oraz będą mogły wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
Oświadczenia o tym, że osoby zostały poinformowane o podstawie i zasadach przetwarzania
danych stanowi integralną część deklaracji udziału firmy w badaniu.
Główne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w projekcie zostały zawarte w
§ 4.
Badanie prowadzone jest przy zastosowaniu platformy elektronicznej, która zawiera panel
z pytaniami. Zadaniem Brokera jest zadanie zawartych w panelu pytań osobie, która jest
wyznaczona przez firmę do udziału w badaniu.
Badanie przeprowadzone będzie w trakcie co najmniej dwóch spotkań i zakończy się
sporządzaniem przez Brokera raportu z badania zwierającego rekomendacje dla dalszych działań
firmy w celu rozwoju eksportu.
Badanie zostaje zakończone z chwilą potwierdzenia przez firmę otrzymania raportu z badania,
co odbywa się poprzez czytelny podpis osoby, z którą badanie jest przeprowadzone i pieczątkę
firmy na pierwszej stronie raportu.
Firmy uczestniczące w badaniu informowane będą przez Brokera o działaniach realizowanych w
projekcie, z których firma powinna/może skorzystać.
Firma ma prawo rezygnacji z udziału w badaniu. Chęć rezygnacji należy zgłaszać mailowo na adres:
adres email: kwestionariusz@rigp.pl
§3 KWESTIE ORGANIZACYJNE
Udział firmy w badaniu jest bezpłatny.
Spotkania firmy z Brokerem będą odbywały się w siedzibie firmy lub w miejscu uznanym przez
obie strony.
Badanie w pierwszej kolejności kierowane jest do firm z branż Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza.

§4 PRZETWARZANIE DANYCH
1. W ramach udziału w badaniu przetwarzane będą dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko,
telefon i e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane
osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu
są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie)
oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych
Partnerów Projektu).
3. Partnerami Projektu są:
1.1. a) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472
D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej
82 dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A, dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl,
tel. 58 350 51 40
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1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B,
dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail:
office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta
Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail:
biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w Projekcie, ponieważ:
a) jest to niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwie w Projekcie lub umowy o udzielenie
wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie żądania osób
zainteresowanych - działań związanych z przyjęciem firmy do Projektu przed zawarciem takiej
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Partnerach obowiązków
prawnych w związku z realizacją Projektu - realizując Projekt, podlegają oni procedurom
określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1
lit. c RODO)
c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów, które są realizowane przez Partnerów, a które wynikają z naszych powiązań
z firmami uczestniczącymi w Projekcie w związku z realizacją Projektu i z udzielaniem wsparcia
w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
d) została udzielona zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywanie newslettera projektu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Dane osobowe, tj. dane pracowników lub przedstawicieli firmy, wskazane przez firmę do
przeprowadzenia badania przetwarzane są w celu udziału firmy w badaniu i w Projekcie.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania kontaktu z zainteresowanymi w sprawach związanych z
uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia firmom wsparcia, którym są
zainteresowane, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy ani
z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby firma mogła uczestniczyć w Projekcie i
korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
Dodatkowo, jeśli wyrażona została zgoda dane tj. adres poczty mailowej będą przetwarzane w
celu rozsyłania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w
Projekcie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera nie jest warunkiem
uczestnictwa w Projekcie.
Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie zgody, podlegają przetwarzaniu przez okres
realizacji Projektu, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
W każdym czasie osoby, których dane dotyczą, mogą żądać od Administratora dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania.
W przypadkach określonych w RODO osoby, których dane dotyczą, mogą 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.
W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, można 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.
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14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, osoby, których dane dotyczą, mogą
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą 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 powierzonych im zadań.
16. Dane osobowe przekazywane mogą być także innym podmiotom w celu realizacji zadań
związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego.
17. Dane nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane h w sposób zautomatyzowany.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do badania jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.
1. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Pomorskiego Brokera Eksportowego.
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