Region Pomorski i Region Wielkopolski Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz

mają przyjemność zaprosić na spotkanie online

„Wsparcie finansowe dla branży transportowej i logistycznej”
15 marca 2022 r. o godzinie 10.00
Agenda:
10.00 - 10.05

Powitanie ze strony Regionu Pomorskiego i Regionu Wielkopolskiego
Iwona Kasperowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego BGK
Krzysztof Antczak, Dyrektor Regionu Wielkopolskiego BGK

10.05 - 10.35

Dofinansowania internacjonalizacji i automatyzacji
Jan Kordasiewicz, Marek Świeczkowski
Klaster Logistyczno - Transportowy Północ - Południe

10.35 - 11.05

Gwarancja dla leasingu
Michał Rusinek, Departament Gwarancji i Poręczeń,
Bank Gospodarstwa Krajowego

11.05 - 11.30

Finansowanie projektów magazynowych
Marcin Chojnacki, DFS, Bank Gospodarstwa Krajowego

11.30 - 12.00

Oferta finansowa ARP S.A. Wsparcie dla przedsiębiorców.
Joanna Kwitowska- Zawadzka, Dyrektor, Centrum Obsługi Przedsiębiorców

12.00 - 12.30

Granty Invest in Pomerania
Maciej Silarski, Invest in Pomerania

12.30 - 13.00

Polska Strefa Inwestycji - wsparcie dla przedsiębiorców
Igor Nagraba, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Bartosz Świtała, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie informacji
do 11 marca br. na adres e-mail:
z województwa pomorskiego:
mariusz.lempek@bgk.pl
radoslaw.lewandowski@bgk.pl
z województwa wielkopolskiego:
paulina.urbaniak@bgk.pl
Patronat medialny: portal gospodarkamorska.pl
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej:
„RODO”) jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa (dalej: „BGK” lub „Bank”).
Inspektor Ochrony Danych Banku jest dostępny pod adresem e-mail: iod@bgk.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu przesłania wiadomości informacyjnej dotyczącej organizowanego webinarium, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji
informacyjnej dotyczącej działalności BGK oraz wykonywaniu zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
polegających na promowaniu dostępnych możliwości finansowania wsparcia i rozwoju. Dane osobowe uczestników webinarium
będą przetwarzane w celu rejestracji na wydarzenie i wzięcie w nim udziału na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku,
polegającego na organizowaniu wydarzeń informacyjnych dotyczących jego działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez Bank przez czas prowadzenia komunikacji mailingowej, a dane uczestników webinarium przez czas
trwania wydarzenia lub przez czas ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wydarzeniem. Dane osobowe
mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie zawartych z BGK umów i porozumień, wspierają Bank w prowadzeniu
jego działalności, w tym zwłaszcza podmiotom specjalizującym się w działalności IT.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

