Umowa na korzystanie z usługi Wirtualnego Biura
nr 2019/UO lub UF/
/
/GIP
zawarta w dniu ………….w Gdańsku pomiędzy
Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości 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,
reprezentowana przez:
1)
2)

Tomasza Szymczak – Prezesa Zarządu
Magdalenę Wójtowicz – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „ GFP”,
a
(osoba fizyczna, działalność gospodarcza, spółka)
Przedmiot Umowy
Usługa Wirtualnego Biura
Zakres usługi
Zestawienie usług
Wirtualnego Biura z
których korzysta Klient
wraz z cennikiem zawiera
Załącznik do Umowy

Okres świadczenia usługi od – do

Osoba fizyczna:
Czas określony od do

Wynagrodzenie
miesięcznie
brutto (PLN )

Termin płatności

109,47

z góry do 10-go dnia każdego
miesiąca kalendarzowego

Dane kontaktowe
Adres e-mail:

Telefon:

Wypowiedzenie Umowy przez GFP

Okres wypowiedzenia

Zgodnie z §13.2 Zasad korzystania ze Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

1 miesiąc

Płatności należy dokonywać na numer konta: Alior Bank S.A. 64 2490 0005 0000 4530 1678 1094

…………………..…………………………………………………….
GFP

……………………………………………………………
Klient

Załączniki:
1.
2.
3.

Wniosek o korzystanie z dodatkowych usług Wsparcia złożony przez Klienta
Zestawienie usług Wirtualnego Biura, z których korzysta Klient wraz z cennikiem
Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

Klucz do skrzynki pocztowej wydawany jest Klientowi przez GFP w dniu podpisania Umowy. Klient zobowiązuje się do
natychmiastowego zwrotu klucza po zakończeniu Umowy na korzystanie z usługi Wirtualnego Biura. W przypadku
niezwrócenia kluczyka Klient zostanie obciążony karą w wysokości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
…………………., dn............................
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis Klienta)

Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami korzystania ze Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER wraz
z Załącznikami dostępnym na stronie www.oferujemy.inkubatorstarter.pl – wersja obowiązująca na dzień podpisania Umowy
- i przyjmuję do wiadomości, że zmiana Zasad staje się wiążąca dla Klienta korzystającego ze Wsparcia Inkubatora, jeśli w
ciągu 14 dni od zawiadomienia go o niej, nie przesłał stosownego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem.
Decydujące znaczenie ma data wpływu oświadczenia do Inkubatora. Ewentualne spory będą poddane pod rozstrzygniecie
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla GFP.
…………………., dn............................
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis Klienta)

1.
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez GFP celem realizacji niniejszej Umowy. Przetwarzanie danych
stanowi niezbędny warunek zawarcia niniejszej Umowy i jej wykonania.
2.
Klient zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych przez GFP zgodnie z Klauzulą informacyjną
znajdującą się na stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem: http://gfp.com.pl/klauzula-informacyjna/, oraz
stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.
…………………., dn............................
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis Klienta)

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie swojej firmy (nazwy, logotypu) oraz informacji o niej do celów marketingowych
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, w tym na zamieszczenie na stronach internetowych Gdańskiej Fundacji
Przedsiębiorczości, przy czym zobowiązuję się dostarczyć Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości logotyp oraz krótki opis
działalności firmy (do 79 znaków) w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości o każdej zmianie stanu faktycznego,
będącego przedmiotem wyżej wskazanego opisu firmy oraz logotypu, a także do dostarczenia nowego logotypu w przypadku
zaistnienia takiej zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmiany.
…………………., dn............................
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis Klienta)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie tekstów/informacji/grafik dotyczących mojej firmy na stronach internetowych
oraz materiałach promocyjnych Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
STARTER oraz elektroniczne wystawianie faktur za usługi Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER świadczone
przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości.
…………………., dn............................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis Klienta)

Załącznik nr 2
Zestawienie usług Wirtualnego Biura, z których korzysta klient Wirtualnego Biura wraz z cennikiem.
Pakiet na Start
• Możliwość rejestracji siedziby firmy pod adresem STARTERA
• Możliwość zamieszczenia wizytówki firmy w STARTERZE i na stronie www.inkubatorstarter.pl
• Dostęp do Internetowego Panelu Klienta
• Obsługa korespondencji przychodzącej
• Możliwość promocji podczas wydarzeń organizowanych przez STARTER
• Dynamiczne poszerzanie sieci kontaktów poprzez m.in. spotkania networkingowe
* Cena podana w tabeli została wyrażona w kwotach netto

Cena/ miesiąc

89,00 zł

Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w
Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440,
REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.
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. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez GFP - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na
przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów
cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami, a w pozostałych wypadkach na podstawie art. 6 ust 1
lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GFP wyrażone przez Państwa przed dniem 25
maja 2018 r. pozostają w mocy do czasu ich odwołania.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywa się w celach określonych każdorazowo w
zgodzie, umowie lub przepisie prawa np. w celach marketingowych i promocyjnych działań GFP w
zakresie działalności statutowej jak i gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych,
rozliczeniowych, w tym podatkowych.
6. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu
ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych,
szkoleniowych, edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także Partnerzy merytoryczni
i medialni GFP w zakresie realizacji konkretnych przedsięwzięć edukacyjno –szkoleniowych.
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała danych
osobowych do Państw trzecich, chyba, że wymagać tego będzie realizacja celu – o czym informacja
znajdować się będzie w treści formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych; w umowie.
8. 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. 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

