
 

 

Regulamin uczestnictwa w Programie 
„Gdańsk Business Week 2021” online 

1. Postanowienia ogólne 
Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w „Gdańsk Business Week 2021”online. 
2. Definicje: 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób 
podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia: 
Program – oznacza jeden z pięciodniowych wirtualnych obozów kreatywności i przedsiębiorczości, 
prowadzony całkowicie w języku angielskim w terminach wskazanych w punkcie 5.1 Regulaminu. 
Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa w Programie „Gdańsk Business Week 2021” online. 
Organizator Programu – Foundation for Private Enterprise Education z siedzibą w Renton, Stan 
Waszyngton, USA, P.O. Box No. 1170, Renton, WA 98057 
Partner Programu – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk 
Uczestnik Programu – osoba zakwalifikowana do Programu przez Partnera Programu na podstawie 
dokonanego zgłoszenia, spełniająca kryteria wskazane w punkcie 6 Regulaminu. 
3. Zadania Organizatora Programu: 
Organizator Programu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu w całości oraz zapewnia 
Doradców firmowych i Prelegentów. 
4. Zadania Partnera Programu: 
Partner Programu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji do Programu oraz jego promocję. 
Po dostarczeniu Organizatorowi Programu listy Uczestników, Organizator Programu wyśle kody 
pozwalające Uczestnikom zrekrutowanym przez Partnera Programu na bezpłatny udział w wybranym 
przez siebie terminie Programu. 
5. Zakres Programu 
5.1. W ramach Programu zostanie zrealizowanych pięć pięciodniowych obozów z zakresu 
przedsiębiorczości, w poniższych  terminach i obejmujących następujące ścieżki tematyczne:  
21-25 czerwca 2021r. (ścieżki: Business i Telehealth/Healthcare); 28 czerwca-2 lipca 2021 r. (ścieżki: 
Business, Advanced Business i Clean Energy); 12-16 lipca 2021 r. (ścieżki: Business i Clean Energy); 26-
30 lipca 2021 r. (ścieżki: Business, Advanced Business, Telehealth/Healthcare); 09-13 sierpnia 2021 r. 
(ścieżki: Business, Advanced Business, Telehealth/Healthcare i Clean Energy). 
5.2. Program prowadzony jest w języku angielskim.  
5.3. Program jest częścią amerykańskiego programu Washington Business Week, dlatego godziny 
wirtualnych spotkań dostosowane będą do lokalnego czasu stanu Washington. Program odbywa się w 
godz. 8:30 am-14:00 pm czasu amerykańskiego, tj. 17:30-23:00 czasu polskiego. 
5.4. Program prowadzony jest w oparciu o autorskie programy Organizatora Programu. 
5.5. Partner Programu ponosi odpowiedzialność jedynie za część dotyczącą rekrutacji do Programu i 
jego promocji. 
5.6. Łącznie w Programie może wziąć udział grupa maksymalnie 100 Uczestników (łącznie na wszystkich 
obozach w proponowanych terminach).  
5.7. Uczestnikom Programu zostaną zagwarantowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w 
Programie. 
6. Kryteria uczestnictwa: 
6.1. Uczestnikiem może być każdy uczeń i uczennica, który/a zamieszkuje lub uczy się na terenie 
Województwa Pomorskiego i ma ukończone 15 lat i nie przekroczył/a 19 roku życia. 

6.2 Uczestnik powinien posiadać umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim 
(poziom B2 lub wyższy). 
6.3 Uczestnik posiada sprawny sprzęt komputerowy (komputer/laptop) ze stabilnym połączeniem z 
siecią internetową  i możliwością odtwarzania video (w tym działająca kamerka internetowa oraz 
mikrofon). Wymagania te umożliwiają udział w Programie zgodnie z harmonogramem.  
6.4. Uczestnictwo w Programie jest możliwe po wypełnieniu i wysłaniu Partnerowi Programu  
formularza zgłoszeniowego, a następnie odesłania Partnerowi Programu podpisanego skanu 
niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na udostępnianie wizerunku Uczestnika Programu oraz zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych na adres: gbw@inkubatorstarter.pl. 
6.5. Jeśli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią Regulamin podpisuje rodzic lub opiekun prawny 
Uczestnika. 
7. Rekrutacja: 
7.1. Rekrutacja prowadzona jest przez Partnera Programu w okresie: 17 maja - 2 czerwca 2021 r. 
7.2. Zgłoszenie chęci udziału w Programie dla wszystkich Uczestników odbywa się poprzez przesłanie 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.gdanskbusinessweek.pl 
7.3. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Programie decyduje spełnienie kryteriów określonych 
w punkcie 6 Regulaminu. Na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych zostanie sporządzona 
lista Uczestników Programu. 
7.4. Lista Uczestników Programu zostanie przesłana Organizatorowi Programu – „Washington Business 
Week”, który na jej podstawie wyśle Partnerowi Programu kody pozwalające na bezpłatny udział 
Uczestnika w Programie. 
7.5. Uczestnik po otrzymaniu od Partnera kodu pozwalającego na bezpłatny udział w obozie 
samodzielnie rejestruje się na wybrany przez siebie obóz na stronie: https://www.wbw.org/our-
programs/summer/ 
7.6. O udziale Uczestnika w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. 
7.7. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników na dany 
termin Programu, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin Programu, w miarę dostępności 
miejsc.  
7.8. W przypadku niezrekrutowania grupy Uczestników na dany termin, Partner Programu zastrzega 
sobie możliwość przedłużenia terminu rekrutacji na pozostałe, dalsze terminy Programu. 
7.9. O zakwalifikowaniu się do udziału i o dalszych krokach postępowania w Programie Uczestnicy 
informowani będą drogą e-mailową lub telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od daty wysłania 
formularza zgłoszeniowego. 
8. Udostępnianie wizerunku Uczestnika: 
8.1. W trakcie trwania Programu zostaną wykonane print screeny i rejestracja filmowa z udziałem osób 
biorących udział w Programie. 
8.2. Uczestnik Programu (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny Uczestnika 
Programu) wyraża zgodę poprzez podpisanie regulaminu na nieodpłatne rozpowszechnianie 
wizerunku Uczestnika Programu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-
386), ul. Lęborska 3B będącej Partnerem Programu dla celów reklamowych, promocyjnych i 
marketingowych w związku z organizacją i prowadzeniem Programu na polach eksploatacji 
obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, 
raportach wydawanych przez Partnera Programu lub z jego udziałem. 
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9. Ochrona danych osobowych 
9.1. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny, wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu – 
zgodnie z przepisami Ustawy „O ochronie danych osobowych” z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2019, 
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). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.  
9.2. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.  
9.3. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny, upoważnia Partnera 
Programu do przekazania Organizatorowi Programu danych osobowych Uczestnika w celu wydania 
kodu upoważniającego do bezpłatnego udziału w Programie. 
10. Postanowienia końcowe 
10.1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Programu ogłoszone zostaną na 
stronie internetowej Programu www.gdanskbusinessweek.pl i będą przesyłane drogą mailową 
Uczestnikom Programu. 
10.2. Partner Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 
postanowień. 
10.3. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień 
Partner Programu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie drogą e-mailową Uczestników Programu, a 
także umieści informacje o zmianie na stronie internetowej Programu www.gdanskbusinessweek.pl. 
10.4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 
przepisy powszechnie obowiązujące. 
 
Uczestnik Programu    ______________________ 
 
Akceptuję zobowiązania wskazane w niniejszym Regulaminie oraz upoważniam Gdańską Fundację 
Przedsiębiorczości do przekazania Organizatorowi Programu moich danych osobowych/danych osobowych 
Uczestnika Programu którego reprezentuję w celu wydania kodu upoważniającego do bezpłatnego udziału w 
Programie: 
 
Podpis Uczestnika Programu  ______________________ Data ___________________ 
Rodzic/Opiekun prawny   ______________________ 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ______________________ Data ___________________ 

______________________ Data ___________________ 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych Uczestnika Programu którego 
reprezentuję dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu – zgodnie z przepisami Ustawy „O ochronie danych 
osobowych” z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn.zm.), 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). Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do 
wzięcia udziału w Programie.  
 
Podpis Uczestnika Programu  ______________________ Data ___________________ 
Rodzic/Opiekun prawny   ______________________ 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ______________________ Data ___________________ 

______________________ Data ___________________ 

 
 
ZAŁĄCZNIK 1 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

UCZESTNIKÓW PROGRAMU „GDAŃSK BUSINESS WEEKN 2021” ONLINE. 
 
1. Administratorem danych osobowych 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 przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału Programie.  
2. W GFP powołany został  Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty 
e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie: 
a)art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej 
przez osobę, której dane osobowe dotyczą, poprzez nadesłanie skanu podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla określonego celu przez Administratora, 
zawierającego wszelkie informacje zgodne z obowiązkiem informacyjnym ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia 
– w celu wzięcia udziału w Programie.  
b)art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze – w celu dokonania rozliczenia oraz ewaluacji Projektu przez Administratora;  
4.Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie usług prawnych, 
hostingodawcy,  obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Programu, podmioty prowadzące 
działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, 
audytowe, podatkowe i rachunkowe oraz Organizator Programu. 
5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich 
przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
6.  Osobie, której dane osobowe 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.  
7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania 
danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora przed cofnięciem zgody. 

Administrator Danych Osobowych Gdańska 
Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku 
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