UMOWA NAJMU

LEASE AGREEMENT

Zawarta w … r. w Gdańsku, pomiędzy:

concluded on … in Gdańsk by and between:

Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w
Gdańsku, ul. Lęborska 3B; 80-386 Gdańsk, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-7440, reprezentowaną przez:
1) Tomasza Szymczak – Prezesa Zarządu w imieniu
którego na podstawie pełnomocnictwa nr III/6/2019 z
dnia 08 lutego 2019 r. działa Magdalena Wójtowicz
2) Magdalenę Wójtowicz – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej „Wynajmującym”,
a
…………………………………..
zwanym dalej „Najemcą”

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości having its
registered office in Gdańsk, ul. Lęborska 3B; 80-386
Gdańsk, registered in the Register of Entrepreneurs of
the National Court Register kept by the District Court for
Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of
the National Court Register under number 0000234045,
Tax ID 583-290-74-40, represented by:
1) Tomasz Szymczak – President of the Management
represented by Magdalena Wójtowicz under power
of attorney no. III/6/2019 of 08 February 2019
2) Magdalena Wójtowicz – Deputy President of the
Management Board
hereinafter referred to as the "Lessor”,
and
…………………………………..
hereinafter referred to as the "Lessee”,

§1
[Definicje]
Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1) Nieruchomości – należy przez to rozumieć
budynek
Gdańskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości
STARTER wraz z halą
garażową, infrastrukturą zewnętrzną oraz
elementami małej architektury, położony w
Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b, na działkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 52/3 oraz
55, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o nr
GD1G/00046111/8.
2) Budynku – należy przez to rozumieć budynek
Gdańskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości
STARTER wraz z halą garażową,
3) Lokalu – należy przez to rozumieć lokal biurowy nr
…..… położony w Budynku na …….. piętrze,
którego powierzchnia wynosi …….…… m²,a
usytuowanie na planie sytuacyjnym Budynku
określa Załącznik nr 1.
4) Częściach wspólnych Nieruchomości – należy
przez to rozumieć powierzchnię komunikacyjną
oraz pomieszczenia w Budynku służące do
współkorzystania przez Użytkowników.
5) Opłatach eksploatacyjnych – należy przez to
rozumieć przypadające na Najemcę należności z
tytułu eksploatacji i dostawy mediów do
Nieruchomości oraz związane z utrzymaniem
Nieruchomości w należytym stanie technicznym,
bezpieczeństwie, porządku i czystości oraz

§1
[Definitions]
Whenever the Agreement refers to:
1) Real Property – it should be understood as the
building of the Gdańsk Business Incubator
STARTER, including the garage hall, outdoor
infrastructure and elements of street furniture,
situated in Gdańsk at ul. Lęborska 3b, on the
plots with record numbers 52/3 and 55, entered
in the land and mortgage register no.
GD1G/00046111/8 kept by the District Court
for Gdańsk-Północ in Gdańsk.
2) Building – it should be understood as the
building of the Gdańsk Business Incubator
STARTER, including the garage hall.
3) Premises – they should be understood as
premises number …..… situated on the ……
floor of the Building, with an area of …….. m²,
and marked on the site plan included in
Attachment no. 1.
4) Shared Areas of the Real Property – they
should be understood as the circulation area
and rooms in the Building to be shared by the
Users.
5) Operating Charges – shall mean payables of the
Lessee in connection with the use and supply of
utilities to the Real Property and maintenance
of the Property in a proper technical condition,
ensuring its safety, cleanliness and tidiness as
well as taxes and fees connected directly to the

podatki i opłaty związane bezpośrednio z
Nieruchomością, których rodzaj jest określony w
Załączniku nr 2.
6) Opłatach za media - należy przez to rozumieć
przypadające
na
Najemcę
indywidualne
należności za energię elektryczną oraz energię
cieplną, których sposób naliczania jest określony
w Załączniku nr 3, za wyjątkiem części rozliczonej
w Opłatach Eksploatacyjnych.
7) Opłatach – należy przez to rozumieć Opłaty
eksploatacyjne i Opłaty za media.
8) Regulaminie Wewnętrznym Nieruchomości –
należy przez to rozumieć zbiór zasad i warunków
korzystania z Nieruchomości, stanowiący
Załącznik nr 4.
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§2
[Oświadczenia stron]
Wynajmujący oświadcza, że w stosunku do
Nieruchomości przysługuje mu tytuł prawny oraz
zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód
prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby
zawarcie przez Wynajmującego niniejszej Umowy.
Najemca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem
Najmu, jego położeniem, stanem technicznym,
wyposażeniem oraz, że spełnia on jego oczekiwania, w
tym z punktu widzenia prowadzenia działalności
zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Najemca oświadcza, że Przedmiot Najmu będzie
wykorzystywał na prowadzenie działalności biurowej
w zakresie …………...
§3
[Przedmiot Najmu, wydanie Lokalu]
Przedmiotem Najmu jest Lokal wraz z możliwością
korzystania z kuchni, toalety oraz innych wybranych
Części wspólnych Nieruchomości.
Wynajmujący oddaje Najemcy Przedmiot Najmu do
odpłatnego korzystania na warunkach określonych w
Umowie, a Najemca Przedmiot Najmu do odpłatnego
korzystania przyjmuje na warunkach określonych w
Umowie.
Wydanie Lokalu Najemcy nastąpi w dniu ……….. r.
Wydanie Lokalu zostanie potwierdzone przez Strony
stosownym protokołem, sporządzonym w dwóch
egzemplarzach.
W przypadku gdy Najemca w terminie określonym w
ust. 3 niniejszego paragrafu nie stawi się celem
przyjęcia Lokalu, Lokal będzie uznany za wydany
Najemcy bez zastrzeżeń, co zostanie stwierdzone w
protokole przesłanym Najemcy.

Real Property whose type has been specified in
Attachment no. 2.
6) Utility Charges – they should be understood as
individual fees to be paid by the Lessee for the
following utilities: electricity and heat which are
charged as specified in Attachment no. 3,
except for the part accounted for as Operating
Charges.
7) Charges – they should be understood as
Operating Charges and Utility Charges.
8) Real Property Internal Regulations – they
should be understood as a set of rules and
conditions of using the Real Property,
constituting Attachment no. 4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

§2
[Statements of the Parties]
The Lessor states that it holds a legal title to the Real
Property, and assures that there are no legal or
factual obstacles that would prevent conclusion of
this Agreement by the Lessor.
The Lessee states that it has become acquainted
with the Subject of Lease, its location, technical
condition and fittings, and that the Subject of Lease
meets its expectations, including the ones
connected with conducting its activity in compliance
with item 3 of this Article.
The Lessee states that it shall use the Subject of
Lease for office purposes connected with
…………………
§3
[Subject of Lease and delivery of the Premises]
The Subject of Lease are the Premises, including the
opportunity to use the kitchen, the bathroom and
other selected Shared Areas of the Real Property.
The Lessor transfers the right to use the Subject of
Lease to the Lessee against payment under the
conditions specified in the Agreement, and the
Lessee accepts to use the Subject of Lease against
payment under the conditions specified in the
Agreement.
The Subject of Lease shall be delivered to the Lessee
on ………... The delivery of the Premises shall be
confirmed by the Parties with a relevant protocol,
drawn up in two copies.
If, within the deadline specified in item 3 of this
Article, the Lessee fails to appear to accept the
Premises, the Premises shall be recognized as
delivered to the Lessee with no reservations, which
shall be stated in the protocol sent to the Lessee.

5.

Wynajmujący może wstrzymać się z wydaniem Lokalu
Najemcy, jeżeli Najemca nie wpłacił Kaucji wskazanej
w §6 Umowy, w takim jednak wypadku Najemca
zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu najmu
od dnia wskazanego w postanowieniach §5 Umowy.

§4
[Okres najmu i zwrot Lokalu]
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

5.

1.

2. Okres najmu będzie liczony od dnia wydania
określonego w §3 ust 3 do dnia ……………. r. Okres
najmu wiąże się z korzystaniem przez Najemcę ze
wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
STARTER.
3. W Okresie najmu Umowa może zostać
wypowiedziana z przyczyn wskazanych w §10 Umowy
oraz rozwiązana za porozumieniem Stron.

2.

4. Strony mogą przedłużyć Okres najmu na warunkach
komercyjnych z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W ostatnim dniu Okresu najmu Najemca zobowiązany
jest zwrócić Lokal Wynajmującemu w stanie
niepogorszonym ponad normalne zużycie w każdym
razie po uprzednim odmalowaniu ścian Lokalu oraz
wypraniu wykładziny w Lokalu, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 8. Zwrot Lokalu zostanie
potwierdzony protokołem. Na wniosek pisemny
Najemcy Strony mogą ustalić inny termin zwrotu w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

6. W przypadku niedokonania zwrotu Lokalu w terminie
wskazanym w ust. 5 Wynajmujący uprawniony będzie
do komisyjnego wejścia do Lokalu oraz
jednostronnego sporządzenia protokołu, a nadto do
usunięcia z Lokalu rzeczy i złożenia ich do
przechowania na koszt i ryzyko Najemcy. W tym
zakresie postanowienia niniejszego ustępu stanowią
pełnomocnictwo dla Wynajmującego. Najemca
zrzeka się prawa odwołania tego pełnomocnictwa.

6.

7. Z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu po
zakończeniu Okresu najmu [………………….….] zapłaci
na rzecz Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości karę
umowną w wysokości 3- krotności miesięcznego
czynszu (w wysokości jak za ostatni miesiąc Okresu
najmu) za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego
korzystania z Lokalu oraz Opłaty.
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The Lessor has the right to withhold the delivery of
the Premises to the Lessee if the Lessee has not paid
the Deposit indicated in §6 of the Agreement;
however, in such a case, the Lessee shall be obliged
to pay the amounts due on account of the rent from
the date specified in §5 of the Agreement.
§4
[Lease period and return of the Premises]
The Agreement shall enter into force on the date
of signing.
The Term of Lease shall run from the date
ofdelivery specified in §3 item 3 until ………. The
lease period is connected with the Lessee’s use of
support from the Gdańsk Business Incubator
STARTER.
Throughout the Term of Lease, the Agreement can
be terminated for reasons specified in §10 of the
Agreement and terminated by mutual agreement
of the Parties.
The Parties can extend the Lease Period on
commercial conditions in writing under pain of
nullity.
On the last day of the Term of Lease the Lessee
shall return the Premises to the Lessor in a
condition not worse than that stemming from
regular wear and tear, in any case having painted
the walls of the Premises and washed the
carpeting, subject to provisions of item 8. The
return of the Premises shall be confirmed in a
protocol. Upon a written request of the Lessee,
the Parties can agree on a different date of return
in writing under pain of nullity.
In the event of a failure to return the Premises
within the deadline specified in item 5, the Lessor
shall have the right to enter the Premises under
supervision of a dedicated committee and to draw
up a relevant protocol on its own, and, moreover,
to remove the Lessee’s possessions from the
Premises and place them for storage at the
Lessee’s expense and risk. In this regard,
provisions of this paragraph constitute a power of
attorney for the Lessor. The Lessee waives its right
to revoke the said power of attorney.
In the event of non-contractual use of the
Premises following the expiry of the Term of Lease
[…………………………] shall pay to the Gdańsk
Entrepreneurs’ Foundation a contractual penalty
amounting to three monthly rents (in the amount
as for the last month of the Term of Lease) for each
commenced month of non-contractual use of the
Premises, and the Charges.

8. Najemca może przywracając stan poprzedni istniejący
na dzień wydania Lokalu zabrać przedmioty, które
połączył z Lokalem, chociażby stały się jego częścią
składową. Za zgodą Wynajmującego wyrażoną w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, Najemca
może je pozostawić. Najemca zrzeka się prawa
żądania rozliczenia nakładów poniesionych na Lokal.

8.

9. W przypadku gdy Najemca nie przywrócił Lokalu do
stanu pierwotnego pomimo, iż Wynajmujący nie
wyraził zgody na pozostawienie dokonanego
zainwestowania, lub nie odmalował Lokalu i nie
wyprał wykładziny w Lokalu, Wynajmujący jest
uprawniony do przywrócenia Lokalu do stanu
pierwotnego lub odmalowania Lokalu i wyprania
wykładziny w Lokalu na koszt Najemcy. Najemca
zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu poniesione
w tym zakresie koszty w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania do zapłaty. Koszty mogą być
potrącone z kaucji, o której mowa w § 6 Umowy.

9.

§5
[Czynsz najmu i Opłaty]
1. Najemca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz
Wynajmującego czynszu najmu i Opłat.
1) W okresie od dnia ……… r. do dnia …….. r. 17 zł
netto za każdy metr kwadratowy powierzchni
Lokalu plus 23% podatku VAT, łącznie ……………… zł
( słownie: ………….…….) brutto.
2) W okresie od dnia ……… r. do dnia …….. r. 22 zł
netto za każdy metr kwadratowy powierzchni
Lokalu plus 23% podatku VAT, łącznie ……………… zł
( słownie: …………..…….) brutto.
3) W okresie od dnia ……… r. do dnia …….. r. 35 zł
netto za każdy metr kwadratowy powierzchni
Lokalu plus 23% podatku VAT, łącznie ……………… zł
( słownie: ………………….) brutto.
2. Opłaty eksploatacyjne płatne będą przez Najemcę
zaliczkowo w wysokości ….. zł netto za każdy metr
kwadratowy powierzchni Lokalu plus 23% podatku
VAT, łącznie ………. zł (słownie: ……………..) brutto.
Zaliczki z tytułu Opłat eksploatacyjnych będą
rozliczane w okresach półrocznych. Wysokość zaliczki
za metr kwadratowy może ulegać zmianie w oparciu i
z uwzględnieniem danych za poprzedni okres
rozliczeniowy. Zmiana zaliczki następuje za pisemnym
powiadomieniem Najemcy na 14 dni przed planowaną
zmianą i nie wymaga sporządzania aneksu do
niniejszej umowy.
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While restoring the Premises to their condition as
of the date of delivering them to the Lessee, the
Lessee shall have the right to remove from the
Premises those objects that were fixed to the
Premises, even if they have become a component
of the Premises. The Lessee has the right to leave
the said objects in the Premises upon the Lessor’s
consent expressed in writing under pain of nullity.
The Lessee waives its right to demand a payoff of
the expenditure incurred in connection with the
Premises.
If the Lessee did not restore the Premises to their
original condition despite the fact that the Lessor
did not agree to any investments remaining there
or did not paint the walls and did not wash the
carpeting in the Premises, the Lessor has the right
to restore the Premises to the original condition
and paint the walls and wash the carpeting in the
Premises at the Lessee’s cost. The Lessee shall
return the Lessor the costs it bore with that
respect within 7 days from receiving the request
for payment. The costs can be deducted from the
deposit referred to in § 6 hereof.
§5
[The Rent and Charges]
The Lessee shall pay the Lessor the rent and
Charges.
1) In the period from …….. to ………. PLN 17 net per
each square meter of the Premises plus 23
percent VAT, i.e. the total of PLN ………………..…
( say: …………………….………….) gross.
2) In the period from ….… to …….. PLN 22 net per
each square meter of the Premises plus 23
percent VAT, i.e. the total of PLN ………………….…
( say: ………………………………) gross.
3) In the period from ….…to ….…PLN 35 net per
each square meter of the Premises plus 23
percent VAT, i.e. the total of PLN …………….... (
say: ………………………………..) gross.
The Operating Charges shall be paid by the Lessee in
advance in the amount of PLN …… net for each
square metre of the Premises’ area plus 23% VAT,
i.e. PLN ……… (say: ………………) gross. Prepayments
made on account of Operating Charges shall be
accounted for on a half-yearly basis. The
prepayment per one square metre may change
based on and taking into account the data for the
previous settlement period. The prepayment can be
changed upon a written notification delivered to the
Lessee 14 days before the planned change, and such
a change does not require an annex to this
Agreement.
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Opłaty za media płatne będą przez Najemcę w
wysokości wynikającej z faktur od dostawców mediów
z uwzględnieniem wskazań liczników.
Czynsz najmu i Opłaty eksploatacyjne płatne będą
miesięcznie, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca
kalendarzowego na podstawie faktury wystawionej
przez Wynajmującego. Opłaty za media płatne będą w
terminie wskazanym w odrębnej fakturze. Faktury
będą dostarczane Najemcy w formie elektronicznej na
indywidualnym koncie w Internetowym Panelu Klienta
pod adresem: www.ipk.inkubatorstarter.pl, o czym
Wynajmujący zostanie poinformowany drogą mailową
na adres ………………….. Wynajmujący udostępni
Najemcy login i hasło umożliwiające korzystanie z
Internetowego Panelu Klienta. Zmiana wybranej przez
Najemcę formy dostarczania faktur, o której mowa w
niniejszym
ustępie,
wymaga
przedłożenia
Wynajmującemu pisemnego oświadczenia w tym
przedmiocie, nie później niż na 7 dni przed końcem
miesiąca kalendarzowego. Strony ustalają, że
miesiącem
rozliczeniowym
będzie
miesiąc
wystawienia faktury przez Wynajmującego.
Czynsz najmu i Opłaty eksploatacyjne za okres
niepełnego
miesiąca
zostaną
obliczone
proporcjonalnie.
Czynsz najmu i Opłaty płatne są na rachunek
Wynajmującego o nr 64 2490 0005 0000 4530 1678
1094 prowadzony w banku Alior Bank S.A. Zmiana
numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany
Umowy. Wynajmujący powiadomi Najemcę o zmianie
numeru rachunku bankowego w formie pisemnej.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania
rachunku bankowego Wynajmującego kwotą
przelewu.
Czynsz najmu nie ulega zmniejszeniu z tytułu
prowadzonych przez Wynajmującego konserwacji,
napraw, remontów, modernizacji, rozbudowy, zmiany
aranżacji Budynku, lokali, Parkingu zewnętrznego oraz
z tytułu przerw w działaniu systemów wentylacji i
klimatyzacji, wind, dostawach mediów lub kradzieży,
zniszczenia, które mogą mieć miejsce w Lokalu lub w
Częściach wspólnych Nieruchomości. Postanowienia
zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do
konserwacji , napraw, remontów w Lokalu , które z
uwagi na długotrwały charakter tych czynności lub
zakres prac uniemożliwią korzystanie z Lokalu przez
Najemcę.
W czynsz najmu wliczony jest koszt dostępu do
Internetu dla 4 stanowisk pracy na każde 25m²
najmowanej powierzchni, zgodnie z parametrami
określonymi w Załączniku nr 5 do umowy. Zwiększanie
parametrów
lub
rozszerzanie
usług
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The Utility Charges shall be paid by the Lessee in the
amounts shown in the invoices received from the
utility suppliers, taking into account the readings of
relevant meters.
The rent and Operating Charges shall be paid
monthly and in advance by the 10th day of each
calendar month based on VAT invoices issued by the
Lessor. The Utility Charges shall will be paid within
the deadlines specified in separate invoices. The
invoices shall be delivered as digital file to an
individual account in the Internet Client Panel at:
www.ipk.inkubatorstarter.pl. The Lessor will be
notified by email send to …………..…….. The Lessor
will provide the Lessee with a login and password
enabling access to the Internet Client Panel. The
change of form of invoice delivery selected by the
Lessee referred to in this paragraph requires the
submission of a written declaration to the Lessor
within 7 days before the end of the calendar month.
The parties agree that the billing month will be the
month the invoice is issued by the Lessor.
The rent and Operating Charges for an incomplete
month shall be calculated proportionally.
The Rent and Charges are payable to the Lessor’s
account no. 64 2490 0005 0000 4530 1678 1094
maintained by Alior Bank S.A. Any changes to the
account number shall not be considered
amendments to the Agreement. The Lessor shall
inform the Lessee about any changes in the account
number in writing.
The date when the Lessor’s bank account is credited
shall be considered the payment date.
The rent shall not be lowered due to the fact that
the Lessor carries our maintenance works, repairs,
renovations,
modernizations,
extensions,
alternations of the Building, the premises, the
external Car Park and due to interrupted operations
of ventilation and air conditioning systems,
elevators, utility supplies or theft, damage which
might occur in the Premises or Shared Areas of the
Real Property. The provisions of the preceding
sentence do not apply to maintenance works,
repairs or renovations in the Premises which
prevent the Lessee from using the Premises due to
their long duration or scope of works.
The Rent includes the costs of Internet access for
four workstations per every 25m² of rented space,
according to the parameters specified in
Attachment No. 5 hereto. The Lessee can improve
the parameters or extend telecommunications

telekomunikacyjnych przez Najemcę możliwe jest w
oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Najemcą
a Operatorem usług telekomunikacyjnych wyłonionym
do obsługi Budynku. Wynajmujący nie udziela zgody
na korzystanie w Budynku z usług innego operatora niż
wskazanego przez Niego w zakresie dostawy Internetu
oraz sygnału do telefonów stacjonarnych.

services by way of a separate agreement between
the Lessee and the telecom service Provider to the
Building. The Lessor does not consent to the use of
services of a provider other than the one specified
by it for provision of Internet and fixed telephony
services in the Building.

10. W czynsz najmu wliczone są dodatkowe usługi
Wsparcia świadczone przez Wynajmującego. Zakres
dodatkowych usług Wsparcia dla Najemców Lokali
opisany
jest
na
stronie
www.oferujemy.inkubatorstarter.pl

10. The Rent includes additional Support services
provided by the Lessor. The scope of the additional
Support services to Lessees is available at
www.oferujemy.inkubatorstarter.pl

§6
[Kaucja]
Jako zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w
stosunku do Najemcy w zakresie ewentualnych szkód
wyrządzonych przez Najemcę w Przedmiocie Najmu
lub jego zaległości z tytułu czynszu najmu i Opłat,
kosztów dochodzenia należności, a także pokrycia
kosztów, o których mowa w §4 ust. 9 Umowy, Najemca
wpłaci Wynajmującemu do dnia ………. r. na rachunek
bankowy o numerze 64 2490 0005 0000 4530 1678
1094 prowadzony w banku Alior Bank S.A. Bank Polska
Kaucję w wysokości ………….… zł brutto (słownie:
………………….). Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień
uznania rachunku bankowego Wynajmującego. Zwrot
Kaucji po rozliczeniu roszczeń Wynajmującego nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Okresu
najmu i zwrotu Wynajmującemu Lokalu.
Z kwoty Kaucji Wynajmujący może zaspokajać
roszczenia, o których mowa w ust. 1, o czym Najemca
zostanie powiadomiony natychmiast po zaistnieniu
tego faktu. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy
Wynajmujący skorzystałby z przysługującego mu
potrącenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w
całości lub częściowo, Najemca uzupełni Kaucję do
wysokości kwoty określonej w ust. 1 w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania
od Wynajmującego.
Kaucja nie jest oprocentowana.

§6
[Deposit]
As security for the Lessor’s claims against the Lessee
with respect to any damage done by the Lessee to
the Subject of Lease or its arrears with respect to the
Rent and Charges, costs of pursuing receivables as
well as coverage of the costs referred to in §4 item
9 hereof, the Lessee shall pay the Lessor a Deposit
of PLN ………… gross (say: ………………………..) by
……………. to bank account number 64 2490 0005
0000 4530 1678 1094 maintained by Alior Bank S.A.
The payment date shall be the date of crediting the
Lessor’s bank account with the amount due. After
the Lessor’s claims are settled, the Deposit shall be
returned to the Lessee within 30 days following the
expiry of the Term of Lease and the return of the
Subject of Lease to the Lessor.
The Lessor can use the Deposit to settle the claims,
referred to in item 1, about which the Lessee shall
be informed immediately after the emergence of
such a fact. If, during the term of the Agreement, the
Lessor exercises its right to deduction, referred to in
this paragraph, in whole or in part, the Lessee shall
be obliged to replenish the Deposit to the amount
specified in item 1 within 7 working days following
the date of receiving a written notice to do so from
the Lessor.
The Deposit is not an interest-bearing one.

1.

2.

3.

§7
[Korzystanie z Lokalu przez osoby trzecie]
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego udzielonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności oddać Lokalu
lub jego części do używania przez inną osobę lub podmiot
na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.

1.

2.

3.

§7
[Use of the Premises by third parties]
The Lessee cannot transfer the right to use the Premises
or their part by any third party or any entity under any
legal title without the Lessor’s consent given in writing
under pain of nullity.

§8
[Regulamin Wewnętrzny Nieruchomości]
Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
Wewnętrznym Nieruchomości i wyraża zgodę na jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
w całości. Zmiany Regulaminu Wewnętrznego nie
wymagają zmiany Umowy i obowiązują z dniem
wskazanym w ogłoszeniu o wprowadzeniu zmian. Zmiany
w Regulaminie Wewnętrznym Nieruchomości nie mogą
uniemożliwić Najemcy korzystania z Lokalu zgodnie z
przeznaczeniem Lokalu. Najemca zobowiązuje się do
zapewnienia przestrzegania Regulaminu Wewnętrznego
Nieruchomości przez swoich pracowników, dostawców,
klientów itp.

§8
[Real Property Internal Regulations]
The Lessee states that it has become acquainted with the
Real Property Internal Regulations, and gives its consent
to these regulations and undertakes to observe them.
Any changes to the Internal Regulations do not require
any amendment to the Agreement, and shall enter into
force on the date specified in the announcement of the
introduction of changes. Changes to the Real Property
Internal Regulations cannot prevent the Lessee from
using the Premises in accordance with their intended
use. The Lessee shall be obliged to ensure that the Real
Property Internal Regulations are observed by the
Lessee’s employees, suppliers, customers etc.

§9
[Dodatkowe zobowiązania i uprawnienia Stron]
Wynajmującemu służy prawo kontroli Lokalu i jest
uprawniony do wejścia do Lokalu w obecności
Najemcy.
W nagłych wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa
Lokalu, Budynku czy Nieruchomości Wynajmujący jest
uprawniony do wejścia do Lokalu także pod
nieobecność Najemcy, zawiadamiając o tym
niezwłocznie Najemcę. W takim przypadku
Wynajmujący zobowiązany jest do zabezpieczenia
Lokalu przed dostępem osób trzecich do czasu
przybycia Najemcy.
Wynajmujący zobowiązany jest umożliwić Najemcy
dostęp do Lokalu przez całą dobę.
Najemca jest uprawniony do wykorzystywania Lokalu
wyłącznie na cele i w sposób wskazane w §2 ust. 3
Umowy oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
użytkowania Lokalu, stanowiącymi Załącznik nr 6 do
Umowy. Ewentualna zmiana celu i/lub sposobu
korzystania z Lokalu stanowi zmianę Umowy i wymaga
pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem
nieważności.

§9
[Additional obligations and rights of the Parties]
1. The Lessor has the right to inspect the Premises and
to enter the Premises in the Lessee’s presence.

Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności
wskazanej w §2 ust. 3 Umowy w sposób nieuciążliwy
dla innych najemców lub użytkowników pomieszczeń
w Budynku oraz w sposób zgodny z postanowieniami
Umowy. Nie wyłącza to jednak możliwości
prowadzenia przez Najemcę drobnych prac
remontowych, uzasadnionych okolicznościami, o ile o
zamiarze ich przeprowadzenia Wynajmujący został
uprzednio poinformowany na piśmie i wyraził na nie
zgodę. Wyżej wymienione prace muszą zostać
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez
Wynajmującego harmonogramem prac.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

2.

3.
4.

In cases of emergency, when the safety of the
Premises, the Building or the Real Property is
threatened, the Lessor shall have the right to enter
the Premises also in the Lessee’s absence, having
immediately informed the Lessee about this fact. In
such a case, the Lessor shall be obliged to secure the
Premises against third party access until the
moment of the Lessee's arrival.
The Lessor shall be obliged to provide the Lessee
with access to the Premises round the clock.
The Lessee shall have the right to use the Premises
only for purposes and in the way specified in §2 item
3 of the Agreement, and in compliance with the
technical conditions of using the Premises,
constituting Attachment no. 6 to the Agreement.
Any potential change in the purpose and/ or way of
using the Premises is an amendment to the
Agreement, and can be introduced upon the
Lessor's consent given in writing under pain of
nullity.
The Lessee undertakes to conduct the activity
specified in §2 item 3 of the Agreement in a way that
will not cause any inconvenience to other lessees or
users of the premises in the Building, and in
compliance with the provisions of the Agreement.
However, this does not exclude the possibility of the
Lessee performing minor renovation works justified
by relevant circumstances, provided that the Lessor
has been informed in advance about this intention
in writing and has given its consent to such works.
The above-mentioned works need to be performed
in accordance with the works schedule approved by
the Lessor.

6.

7.

8.

9.

Najemca zobowiązany jest do stosowania się do
obowiązujących przepisów prawnych, a w
szczególności
przepisów
BHP
i
przepisów
przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
Najemca
zobowiązany
jest
do
zapoznania
pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru,
klęski żywiołowej lub innego zagrożenia.
Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
Wynajmującego o każdej awarii lub zdarzeniu, w
wyniku których Lokal doznał szkody lub może zostać
narażony na szkodę.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego pod
rygorem nieważności, Najemcy nie wolno dokonywać
jakichkolwiek zmian w substancji Lokalu oraz
dokonywać w nim ulepszeń (adaptacje, modernizacje).
W przypadku wykonywania w/w robót Najemca
ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w
Lokalu i/lub Budynku przez siebie oraz osoby trzecie
działające w jego imieniu lub na jego zlecenie na
ogólnych zasadach przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Najemca wraz z wnioskiem o wyrażenie
zgody na dokonanie zmian w Lokalu zobowiązany jest
do złożenia opisu planowanych prac wraz z ich
harmonogramem.

10. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego pod
rygorem nieważności, Najemcy nie wolno umieszczać
na Nieruchomości lub drzwiach/ścianach Lokalu
jakichkolwiek reklam lub urządzeń reklamowych
służących prezentowaniu znaku firmowego lub oferty
handlowej Najemcy.
11. Najemca ponosi odpowiedzialność za sprzątanie
Lokalu, jak również za należyte jego zamykanie.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę
lub uszkodzenie ruchomości i przedmiotów
znajdujących się w Lokalu.
12. Najemca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojej
firmy (nazwy, logotypu) oraz informacji o niej do celów
marketingowych Wynajmującego, w tym na
zamieszczenie
na
stronach
internetowych
Wynajmującego, przy czym Najemca zobowiązany jest
do dostarczenia Wynajmującemu logotypu oraz
krótkiego opisu działalności firmy ( do 79 znaków) w
terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego
informowania Wynajmującego 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.

6.

The Lessee shall be obliged to observe the
applicable legal regulations, and in particular OHS,
fire and sanitary regulations.

7.

The Lessee shall be obliged to make its employees
acquainted with fire regulations, and to determine
the procedure in case of a fire, natural disaster or
any other threat.
8. The Lessee shall be obliged to immediately inform
the Lessor about any failure or event as a result of
which damage was caused to the Premises or the
Premises may be exposed to the risk of damage.
9. The Lessee cannot introduce any changes or
improvements to the Premises (adaptations,
modernizations) without the Lessor's prior consent
given in writing under pain of nullity. In the event of
performing the above-mentioned works, the Lessee
shall be liable for any damage caused to the
Premises and/ or the Building by itself or any third
parties acting on the Lessee’s behalf or to the
Lessee’s order in line with general conditions
stipulated by the Civil Code. Apart from the request
for consent to introduction of changes in the
Premises, the Lessee shall be obliged to submit to
the Lessor a description of the planned works,
including their schedule.
10. The Lessee cannot place on the Real Property or the
doors/ walls of the Premises any advertisements or
any advertising devices used for presentation of the
Lessee’s trademark or offer without the Lessor’s
prior consent given in writing under pain of nullity.
11. The Lessee shall be responsible for cleaning of the
Premises, as well as for their appropriate locking.
The Lessor shall not be liable for any loss or damage
of the movable assets and objects located on the
site of the Premises.
12. The Lessee consents to the use of its company
(name, logotype) and information about it for the
Lessor’s marketing purposes, including to it being
posted on the Lessor’s website, and shall provide
the Lessor with the logotype and a short description
of the company’s activities (up to 79 characters)
within 5 business days from conclusion of the
Agreement. The Lessee shall immediately inform
the Lessor of any change in the actual conditions
included in said company description and logotype
and provide a new logotype if such a change occurs
within 5 business days from introduction of the
change.

13. Wynajmujący może dokonywać konserwacji, napraw,
remontów, modernizacji oraz rozbudowy, zmiany
aranżacji Budynku, Lokali, Parkingu zewnętrznego bez
zgody Najemcy. Części wspólne Nieruchomości oraz
Lokal będące w dyspozycji Najemcy, Najemca
zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu celem
wykonania
prac
wskazanych
w
zdaniu
poprzedzającym. Wynajmujący zobowiązuje się do
prowadzenia prac, o których mowa w niniejszym
ustępie bez zbędnej zwłoki oraz w sposób najmniej
uciążliwy dla Najemcy.
14. Wynajmujący na życzenie Najemcy będzie
rozpowszechniał, w ramach społeczności Inkubatora
Starter prowadzonego przez Wynajmującego,
przekazane przez Najemcę wybrane komunikaty
biznesowe, które przyczynią się do rozwoju
społeczności Inkubatora Starter oraz wsparcia rozwoju
Najemcy.

13. The Lessor may carry out maintenance, repairs,
renovations and extensions, changes in the
arrangement of the building, premises, outside Car
Park without the consent of the Lessee. The Lessee
is obliged to make shared parts of the Real Property
and premises used by the Lessee available to the
Lessor to perform the works indicated in the
preceding sentence. The Lessor undertakes to carry
out the work referred to in this paragraph without
undue delay and in a manner that causes as little as
possible inconvenience to the Lessee.
14. Within the community of the Lessor’s Starter
Incubator, upon the Lessee’s request, the Lessor will
distribute selected business communications
provided by the Lessee which shall contribute to the
development of the community of the Starter
Incubator and support of the Lessee’s development.

§10
[Warunki szczególne rozwiązania Umowy w Okresie
najmu]
Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę w
trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
1)
Opóźnienie w płatnościach. Najemca opóźnia się
z zapłatą należności wynikających ze stosunku najmu tj.
czynszu najmu
lub Opłat
łącznie w wysokości
jednokrotnego czynszu najmu powyżej 14 dni.
2)
Korzystanie z Lokalu przez osoby trzecie. Najemca
umożliwił korzystanie z Lokalu przez osoby trzecie bez
zgody Wynajmującego wyrażonej zgodnie z warunkami
Umowy.
3)
Ogólne naruszenie Umowy Najmu. Najemca,
pomimo otrzymania stosownego pisemnego wezwania od
Wynajmującego, nie wykonuje zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy i nie zaprzestaje takich naruszeń w
terminie dodatkowym wskazanym przez Wynajmującego
w wezwaniu do zaniechania naruszeń.
4)
Naruszenie
Regulaminu
Wewnętrznego
Nieruchomości. Pomimo otrzymania od Wynajmującego
stosownego pisemnego upomnienia, Najemca narusza
Regulamin Wewnętrzny Nieruchomości albo, jeżeli
pomimo pisemnego upomnienia Najemca narusza w
istotny sposób spokój i ład lub powoduje uciążliwość dla
Wynajmującego lub innych Najemców i użytkowników
Nieruchomości.
5)
Upadłość lub likwidacja: (I) Zostanie złożony
wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w
stosunku do Najemcy; lub (II) Sąd nie uwzględni wniosku o
wszczęcie postępowania upadłościowego ze względu na
brak majątku Najemcy koniecznego do pokrycia kosztów
postępowania upadłościowego; lub (III) Najemca złoży
wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego; lub (IV)

§10
[Special conditions for termination of the Agreement
during the Term of Lease ]
The Lessor can terminate the Agreement
immediately in the following cases:
1)
Delay in payments. The Lessee is more than 14
days in arrears with the payment of its rental fees, i.e.
the rent or Charges in the total amount of one time the
rent.
2)
Use of the Premises by third parties. The Lessee
has allowed third parties to use the Premises without the
Lessor's consent given in accordance with the
Agreement.
3)
General breach of the Lease Agreement. In
spite of receiving a written notice from the Lessor, the
Lessee fails to perform its obligations under this
Agreement and fails to cease to violate the Agreement
within an additional deadline specified by the Lessor in
the notice to cease to infringe the Agreement.
4)
Violation of the Real Property Internal
Regulations. In spite of receiving a relevant written
warning from the Lessor, the Lessee continues to violate
the Real Property Internal Regulations or, in spite of
receiving a written warning from the Lessor, the Lessee
continues to materially violate the peace and order, or
causes any inconvenience to the Lessor or other lessees
and users of the Real Property.
5)
Bankruptcy or liquidation: (i) a petition for
instituting bankruptcy proceedings regarding the Lessee
is filed; or (ii) the court does not take into consideration
the petition for instituting bankruptcy proceedings due
to the lack of the Lessee’s assets necessary for covering
the costs of bankruptcy proceedings; or (iii) the Lessee
files a petition for instituting recovery proceedings; or

Najemca postawiony zostanie w stan likwidacji
(dobrowolnej lub przymusowej) lub zostanie podjęta
uchwała o rozwiązaniu Najemcy.
6)
Zabezpieczenie wierzytelności. Najemca nie
wykona zobowiązań związanych z terminową wpłatą
Kaucji lub uzupełnieniem Kaucji.
7)
Ubezpieczenie. Najemca nie wykona zobowiązań
związanych z ubezpieczeniem Lokalu i prowadzonej
działalności zgodnie z postanowieniami Umowy.
8)
Korzystanie z Lokalu. Najemca pomimo
pisemnego upomnienia używa Lokal sprzecznie z
postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczególności
niezgodnie z przeznaczeniem Lokalu albo, jeżeli pomimo
otrzymania
pisemnego
wezwania
zaistnieje
niebezpieczeństwo powstania szkody lub zniszczenia
Lokalu.
9)
Status firmy nierzetelnej. Najemca, który nie
reguluje zobowiązań wobec innych podmiotów, stosuje
nieuczciwe praktyki lub jest źle kojarzony na rynku
gospodarczym.

(iv) the Lessee is put into liquidation (voluntary or
compulsory liquidation) or a resolution is adopted on
winding up of the Lessee’s company.
6)
Securing of receivables. The Lessee fails to
perform its obligations related to punctual payment of
the Deposit or replenishment of the Deposit.
7)
Insurance. The Lessee fails to perform its
obligations related to the Premises’ insurance and
conducting the activity in compliance with the provisions
of the Agreement.
8)
Use of the Premises. In spite of receiving a
written warning from the Lessor, the Lessee uses the
Premises contrary to the provisions of this Agreement,
and in particular contrary to the Premises’ intended use,
or, if in spite of receiving a written notice from the
Lessor, there is a threat of damage or destruction of the
Premises.
9)
Status of an unreliable company. A lessee who
does not settle its liabilities towards other entities,
applies corrupt practices or has a bad reputation on the
market.

§11
[Ubezpieczenie]
Najemca jest zobowiązany przez cały Okres najmu do
posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
prowadzonej działalności (delikt i kontrakt oraz OC
Najemcy za szkody w mieniu użytkowanym na podstawie
Umowy najmu) z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 25
000 zł ( słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych ). Najemca
zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu kopii
dowodu
zawarcia
ubezpieczenia
i
opłacenia
składki najpóźniej w dniu odbioru Lokalu oraz kolejne
kopie dowodów zawarcia ubezpieczenia najpóźniej w dniu
zakończenia
obowiązywania
ubezpieczenia
poprzedzającego.

§11
[Insurance]
The Lessee is obliged throughout the Lease Term to have
a Civil Liability Insurance for its business (tort damage
and contract damage and Third Party Liability for
damage to property used under the Lease Agreement)
with a sum insured of not less than PLN 25000 (twentyfive thousand zlotys 00/100). The Lessee is obliged to
give the Lessor a copy of the proof of insurance and pay
the premium at the latest on the day of delivery of the
Premises and further copies of proof of insurance at the
latest on the day of termination of previous insurance g.

§12
[Powiadomienia]
1. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem
niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Doręczenia będą dokonywane
za pomocą poczty, kuriera lub doręczenia bezpośredniego
za pokwitowaniem odbioru. Doręczenia będą następowały
na adres wskazany w komparycji Umowy.

§12
[Notifications]
1. Any notifications related to the performance of this
Agreement shall be declared null and void unless made
in writing. They shall be delivered by post or by courier
service, or they shall be delivered in person against
confirmation of receipt. The notifications shall be
delivered to the addresses specified in the introduction
to the Agreement.
2. Each Party shall be obliged to notify the other Party
about any change in its address for service or otherwise
the correspondence sent to the last address given shall
be considered to be successfully delivered as of the date
of the first advice note or the first attempt to deliver it in
person.

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia
drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem
uznania korespondencji kierowanej pod ostatnio podany
adres za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza
lub pierwszej próby doręczenia bezpośredniego.

1.

§13
[Postanowienia przejściowe i końcowe]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczególności: Kodeksu cywilnego i zgodnie z tym
prawem będą interpretowane postanowienia Umowy.

1.

2.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną
część.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem
nieważności.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych
na tle niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy
miejscowo dla Wynajmującego według prawa
materialnego i procesowego polskiego.
Wynajmujący może bez zgody Najemcy dokonać
przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy
na rzecz osób trzecich.
Najemca nie może dokonać przelewu praw i
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Wynajmującego wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
Postanowienia §4 ust. 6, ust. 7 i ust. 9 oraz §6 Umowy
zachowują moc pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia
Umowy.
Niniejsza Umowa sporządzona została w języku
polskim i angielskim, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W
przypadku konfliktu wersji językowych, polska wersja
językowa jest rozstrzygająca.
§14
[Przetwarzanie danych osobowych]
Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą przez
Wynajmującego celem realizacji niniejszej Umowy.
Przetwarzanie danych stanowi niezbędny warunek
zawarcia niniejszej Umowy i jej wykonania.
Najemca zapoznał się i akceptuje zasady
przetwarzania danych osobowych przez
Wynajmującego zgodnie z Klauzulą informacyjną
znajdującą się na stronie internetowej
Wynajmującego pod adresem:
http://gfp.com.pl/klauzula-informacyjna/, oraz
stanowiącą Załącznik nr 8 do Umowy.

Załączniki:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

§13
[Transitional and final provisions]
The regulations of the Polish law, including in
particular the provisions of the Civil Code shall apply
to issues unregulated herein and the Agreement
shall be interpreted and constructed in accordance
with that law.
Attachments to the Agreement shall constitute its
integral part.
Any and all amendments hereto shall be in writing
and must be contained in an annex under pain of
nullity.
Any disputes stemming from this Agreement shall
be settled by the common court with territorial
competence over the Lessor according to the Polish
substantive and procedural law.
The Lessor can assign its rights and obligations
hereunder onto third parties without the consent of
the Lessee.
The Lessee cannot assign its rights and obligations
hereunder onto third parties without the Lessor’s
consent granted in writing under pain of nullity.
Provisions of § 4 item 6, item 7 and item 9 as well as
§6 hereof shall apply regardless of termination or
expiry of the Agreement.
The Agreement has been drawn up in Polish and
English in two identical counterparts, one for each
of the Parties. In the case of conflicting language
versions, the Polish version shall prevail.

§14
[Personal data processing]
The Lessor shall process the Lessee’s personal data
for the purposes of executing this Agreement.
Processing of the data is a necessary condition for
conclusion and execution of this Agreement.
The Lessee is aware of and accepts the principles of
personal data processing by the Lessor according to
the Information Clause which is available on the
Lessor’s website http://gfp.com.pl/klauzulainformacyjna/ and in Attachment no. 8 hereto.
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__________________
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Attachments:
Attachment No. 1 – Site plan of the Subject of Lease
Attachment No. 2 – Utility fees
Attachment No. 3 – Utility Charges in the Lessee’s
Premises
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Attachment No. 5 - Technical parameters for provision of
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Premises
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manner of changing the Principles of use of Support from
Gdańsk Business Incubator STARTER
Attachment No. 8 - Information clause concerning
personal data processing by Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości having its registered office in Gdańsk.

__________________
LESSOR

_________________________
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Załącznik Nr 1 – Usytuowanie Przedmiotu Najmu

Attachment No. 1 – Site plan of the Subject of Lease

Opis: Budynek składa się z 4-piętrowego segmentu
wyższego oraz 2-piętrowego segmentu niższego. Lokal
(obrysowany kolorem czerwonym) znajduje się na
pierwszym/drugim/trzecim/czwartym* piętrze segmentu
wyższego/niższego* Budynku.

Description: The Building comprises a four-storey
higher segment and a two-storey lower segment. The
Premises (outlined with red colour) are situated on the
first/second/third/fourth* floor of the higher/ lower
segment* of the Building.

*niepotrzebne skreślić

*delete as appropriate

Załącznik Nr 2 – Opłaty eksploatacyjne
1) ZUŻYCIE MEDIÓW
a) Energia elektryczna
b) Woda i odprowadzenie ścieków
c) Energia cieplna
2) USŁUGI I SERWISY
a) Ochrona
b) Sprzątanie i inne usługi porządkowe
c) Obsługa techniczna i konserwatorska
d) Wywóz śmieci
e) Dezynsekcja i deratyzacja
f) Przeglądy i serwis HVAC
g) Przeglądy i serwis CCTV i SSWiN
h) Przeglądy automatyki
i) Przeglądy i serwis wind
j) Przeglądy i serwis centrali telefonicznej
k) Przeglądy budowlane
l) Przeglądy i serwisy ppoż.
m) Przeglądy i serwis sieci elektrycznej
n) Przeglądy i konserwacja węzła CO
o) Serwis sieci LAN i pkt. dystrybucyjnych
p) Usługi telekomunikacyjne
3) PODATKI I OPŁATY
a) Równowartość podatku od
nieruchomości
b) Opłata za użytkowanie
4) POZOSTAŁE KOSZTY
a) Koszty zarządzania i administracji
b) Ubezpieczenie
c) Materiały gospodarcze
d) Inne koszty niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Budynku

Attachment No. 2 – Utility fees
1) CONSUMPTION OF UTILITIES
a) Electricity
b) Water and sewage disposal
c) Heat
2) SERVICES AND MAINTENANCE
a) Security services
b) Cleaning and other similar services
c) Technical and maintenance services
d) Garbage collection
e) Disinfestation and rodent control
f) HVAC inspections and maintenance
g) CCTV and IDS inspections and
maintenance
h) Instrumentation inspections
i) Lifts inspections and maintenance
j) Telephone exchange inspections and
maintenance
k) Construction inspections
l) Fire equipment inspections and
maintenance
m) Power network inspections and
maintenance
n) Heat distribution system inspections
and maintenance
o) Maintenance of LANs and distribution
points
p) Telecommunications
3) TAXES AND FEES
a) Equivalent of the property tax
b) Fee for use
4) OTHER COSTS
a) Management and administrative costs
b) Insurance
c) Consumables
d) Other costs necessary for proper
functioning of the Building

Załącznik Nr 3 - Opłaty za media w Lokalu Najemcy

INDYWIDUALNE ZUŻYCIE MEDIÓW
Kategoria
Dane
Podstawa
wyjściowe
rozliczenia
Energia
Faktura
Podlicznik
elektryczna
dostawcy
obejmujący Lokal
Najemcy rozliczany
współczynnikiem
powierzchniowym
Energia
Faktura
Ciepłomierz
cieplna
dostawcy
obejmujący węzeł
cieplny w Budynku
rozliczany
współczynnikiem
powierzchniowym
(powierzchnia
wynajmowanego
lokalu do sumy
powierzchni
wszystkich lokali
przeznaczonych do
wynajmu w tym
lokale zajmowane
przez GFP).

Cykle
rozliczenia
Miesięcznie

Miesięcznie

Attachment No. 3 - Utility Charges in the Lessee’s
Premises
INDIVIDUAL CONSUMPTION OF UTILITIES
Category
Baseline
Settlement basis
data
Electricity
Supplier’s
Sub-meter for the
invoice
Lessee’s Premises
accounted for with
the use of the area
factor
Heat
Supplier’s
Heat meter for the
invoice
heat distribution
system in the
Building accounted
for with the use of
the area factor (the
area of the leased
premises to the sum
of all the premises
leased, including
those occupied by
GFP).

Settlement
cycles
Monthly

Monthly

Załącznik Nr 4 - Regulamin Wewnętrzny Nieruchomości
REGULAMIN WEWNĘTRZNY NIERUCHOMOŚCI
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Nieruchomości – należy przez to rozumieć
budynek
Gdańskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości STARTER wraz z halą
garażową, infrastrukturą zewnętrzną oraz
elementami małej architektury, położony w
Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b na działkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 52/3
oraz 55, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą
KW GD1G/00046111/8. Do przedmiotowej
Nieruchomości przysługuje Wynajmującemu
ograniczone prawo rzeczowe w postaci
użytkowania- Repertorium A nr 7714/2011 Z
dnia 11.08.2011 r.
2) Budynku – należy przez to rozumieć budynek
Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
STARTER wraz z halą garażową.
3) Lokalach – należy przez to rozumieć
pomieszczenia przeznaczone do użytku
biurowego, usługowego i magazynowego,
oddane do korzystania Użytkownikom na
podstawie zawartych umów.
4) Częściach Wspólnych Nieruchomości –
należy przez to rozumieć powierzchnię
komunikacyjną oraz pomieszczenia w
Budynku służące do współkorzystania przez
Użytkowników. Zakres korzystania z Części
Wspólnych Nieruchomości określa umowa
z Użytkownikiem.
5) Administratorze – należy przez to rozumieć
Gdańską Fundację Przedsiębiorczości oraz jej
pracowników.
6) Użytkownikach – należy przez to rozumieć
wszelkie osoby i podmioty gospodarcze (wraz
z pracownikami), które na podstawie umów
zawartych z Administratorem uprawnione są
do korzystania z Lokali, Części Wspólnych
Nieruchomości oraz innych powierzchni w
Budynku i na terenie Nieruchomości.

Attachment no. 4 - Real Property Internal Regulations
REAL PROPERTY INTERNAL REGULATIONS
§1
[General Provisions]
1. Whenever this document refers to:
1) The Real Property - it shall be understood
as the GdańskBusiness Incubator STARTER
building together with the garage hall,
external
infrastructure
and
small
architectural elements, located in Gdańsk
at ul. Lęborska 3b on plots of land no. 52/3
and 55 for which the District Court GdańskPółnoc in Gdańsk keeps land and mortgage
register no. KW GD1G/00046111/8. The
Lessor has limited rights in rem to use the
Property recorded in notarial Roll of Deeds
A no. 7714/2011 of 11.08.2011.

2) The Building - it shall be understood as the
building of the Gdańsk Business Incubator
STARTER together with the garage hall.
3) Premises - it shall be understood as units
designed for office, service and
warehousing use, given to the Users for use
under concluded agreements.
4) Shared Areas of the Real Property - it shall
be understood as the circulation area and
units in the Building which can be shared by
the Users. The scope of use of the Shared
Areas of the Real Property shall be
specified in the agreement with the User.
5) The Administrator - it shall be understood
as Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
and its employees.
6) Users - it shall be understood as any and all
persons and business entities (including
their employees) which have the right to
use the Premises, Shared Areas of the Real
Property and other surfaces in the Building
and the Real Property’s grounds on the
basis of agreements concluded with the
Administrator.

7) Gościach – należy przez to rozumieć wszelkie
osoby odwiedzające Użytkowników na
terenie Nieruchomości, w szczególności ich
dostawców oraz klientów.
8) Parkingu – należy przez to rozumieć
wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane
na terenie Nieruchomości z wyłączeniem hali
garażowej. Zasady korzystania z hali
garażowej
określono
w
odrębnym
regulaminie.
9) Recepcji – należy przez to rozumieć strefę
informacji oraz obsługi Użytkowników i Gości
wydzieloną w holu wejściowym na parterze
Budynku.
10) Cennik dodatkowych usług Gdańskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER
[Cennik]- należy przez to rozumieć cennik na
dodatkowe
usługi
świadczone
przez
Administratora w ramach prowadzenia
Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
STARTER, który jest dostępny do wglądu dla
Użytkownika na Recepcji Budynku. Cennik
jest załącznikiem do Regulaminu, a zmiana
Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. O
zmianie Cennika Administrator informować
będzie
Użytkowników
zgodnie
z
postanowieniami umowy za pośrednictwem
korespondencji e-mail.
2.

3.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich
Użytkowników oraz ich pracowników. Stanowi
integralną część każdej umowy zawieranej z
Użytkownikiem. Regulamin obowiązuje również
wszystkie osoby przebywające na terenie
Nieruchomości.
Na
terenie
Nieruchomości
z
ramienia
Administratora działają w szczególności służby:
administracji, techniczna, ochrony i informacji
oraz utrzymania czystości.

§2
[Dostępność Nieruchomości dla Użytkowników]
1. Nieruchomość jest dostępna dla Użytkowników
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały
rok kalendarzowy przy czym system klimatyzacji
działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –

2.

3.

7) Guests - it shall be understood as any and
all persons visiting the Users on the Real
Property, in particular their suppliers and
customers.
8) Car Park - it shall be understood as all the
parking spaces located on the grounds of
the Real Property, except for the garage
hall. The principles of use of the garage hall
have been specified in separate
regulations.
9) Reception - it shall be understood as the
information and User and Guest service
zone located in the entry hall on the ground
floor of the Building.
10) The Price list of additional services
available from the Gdańsk Business
Incubator STARTER [the Price list] - it shall
be understood as the price list of additional
services provided by the Administrator as
part of Gdańsk Business Incubator STARTER
which is available to the Users in the
Building Reception. The Price list has been
attached to the Regulations while any
change in the Price list shall not be
understood as an amendment to the
Regulations. The Administrator shall notify
the Users about any changes in the Price
list according to contractual provisions by
email.
These Regulations apply to all the Users and
their employees. They constitute an integral
part of every agreement concluded with the
User. The Regulations also apply to all the
persons who remain on the grounds of the Real
Property.
On the grounds of the Real Property, the
Administrator is represented in particular by
administration, technical, security and
information and cleaning services.

§2
[Availability of the Property to the Users]
1. The Property shall be available to the Users
24/7 throughout the calendar year, however
the air conditioning system shall work from
Monday to Friday between 07:00 am and

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

19.00. W weekendy oraz w dni wolne od pracy
system
klimatyzacji
działa
w
trybie
ekonomicznym.
Dostęp do Nieruchomości podlega kontroli i
monitorowaniu przez wyspecjalizowaną służbę
ochrony, działającą z ramienia Administratora 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok
kalendarzowy.
W Budynku obowiązują strefy elektronicznej
kontroli dostępu do Części Wspólnych.
Elektroniczne karty dostępowe wydawane są
Użytkownikom
przez
Administratora
na
podstawie imiennych wykazów sporządzonych i
przekazanych przez Użytkowników, w liczbie
jednej sztuki przypadającej na jedno stanowisko
pracy. Koszt wydania każdej następnej dostępny
jest w Cenniku.
Karty podlegają natychmiastowemu zwrotowi po
zakończeniu
obowiązywania
umowy
z
Użytkownikiem lub w przypadku redukcji
personelu Użytkownika, bez zwrotu opłaty za
wydanie. Użytkownik ma również obowiązek
bieżącego aktualizowania imiennego wykazu w
przypadku jakichkolwiek zmian personalnych
(zamiennego przekazania karty innej osobie).
Użytkownik nie ma prawa przekazywania kart
dostępowych osobom trzecim.
Zagubienie bądź zniszczenie karty dostępowej
winno
być
niezwłocznie
zgłoszone
Administratorowi
za
pośrednictwem
pracowników Recepcji Gdańskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości STARTER. Koszt wydania
duplikatu dostępny jest w Cenniku.
Bezpośredni dostęp do Lokali odbywa się przy
pomocy kluczy. Klucze są wydawane w postaci
jednego kompletu zawierającego dwie sztuki
kluczy (2 szt.) na podstawie protokołu wydania
Lokalu, określonym w umowie z Użytkownikiem.
Koszt wykonania nowego klucza dostępny jest w
Cenniku. Dodatkowe klucze nie stanowią
własności Użytkownika, dlatego w dniu
przekazania Lokalu Administratorowi winien on
zdać wszystkie klucze do Lokalu otrzymanie od
Administratora w związku z zawartą umową.
Zgubienie bądź zniszczenie klucza winno być
niezwłocznie zgłoszone Administratorowi za

2.

3.
4.

07:00 pm.
During weekends and bank
holidays, the air conditioning system shall be
set on the economic mode.
Access to the Real Property shall be controlled
and monitored by specialized security services
representing
the
Administrator
24/7,
throughout the calendar year.
The Building has zones of electronic control of
access to the Shared Areas.
Electronic access cards shall be issued for the
Users by the Administrator on the basis of name
lists made and provided by the Users, in the
number of one card per one workstation. The
cost of issue of every following card is available
in the Price list.

5.

The cards shall be immediately returned after
the termination or expiry of the agreement with
the User or if the User’s personnel is reduced,
without reimbursement of the issue fee. The
User shall also update the name list on an
ongoing basis in the case of any personnel
changes (provision of the card to another
person). The User shall have no right to provide
the access cards to third parties.

6.

Any loss or damage to the access cards should
be immediately notified to the Administrator
via the Reception staff of the Gdańsk Business
Incubator STARTER. The cost of issue of its
duplicate is available in the Price list.

7.

Direct access to the Premises is possible with
keys. Keys are issued in the form of one set of
two keys (2) on the basis of a Premises
handover protocol as specified in the
agreement with the User. The cost of issue of a
new key is available in the Price list. Additional
keys are not the property of the User, therefore
on the date of handing over the Premises to the
Administrator, it should return all the keys to
the Premises it received from the Administrator
in connection with the agreement.
Any loss or damage to the key should be
immediately notified to the Administrator via

8.

pośrednictwem pracowników Recepcji. Koszt
przekodowania zamka w drzwiach oraz wymiany
zamka dostępny jest w Cenniku.
9. Użytkownik nie jest uprawniony do wymiany
zamków w Lokalu pod sankcją kary umownej w
wysokości 2.600,00 zł ( dwa tysiące sześćset
złotych ) jak również ponosi odpowiedzialność za
szkody związane z brakiem możliwości wejścia do
Lokalu w wypadkach przewidzianych w
Regulaminie i umowie z Użytkownikiem.
Obowiązuje zakaz dorabiania kluczy we własnym
zakresie pod sankcją kary umownej w wysokości
2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych).
10. Administrator jest uprawniony do skorzystania z
klucza Użytkownika i wejścia do Lokalu, z którego
użytkownik korzysta na podstawie zawartej
umowy, pod jego nieobecność wyłącznie w
przypadku nagłego zdarzenia, zagrażającego
bezpieczeństwu Lokalu i Nieruchomości (awaria,
pożar etc.). Z przebiegu takiego zdarzenia
pracownicy ochrony sporządzą notatkę a
Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie
niezwłocznie. Klucz/klucze awaryjne (zapasowe)
przechowywane
są
w
zapieczętowanych
kopertach w pomieszczeniu służby ochrony celem
uniemożliwienia dostępu do nich osobom
nieuprawnionym.

the Reception staff. The cost of recoding the
lock in the door and lock replacement is
available in the Price list.
9. The User is not authorized to replace locks in
the Premises under pain of a contractual
penalty of PLN 2,600.00 (two thousand six
hundred zlotys) and shall be liable for losses
connected with it being impossible to access
the Premises in the cases provided for in the
Regulations and the User agreement. Locks
cannot be copied by anyone on pain of a
contractual penalty of PLN 2,600.00 (two
thousand six hundred zlotys).
10. The Administrator is authorized to use the
User’s key and enter the Premises used by the
User on the basis of the agreement in the
absence of the User only in case of an
emergency which poses a risk to the security of
the Premises and the Real Property
(malfunction, fire, etc.). A note will be drafted
by security personnel concerning such an event
and the User will be immediately notified of the
fact. Emergency (spare) key(s) are kept in
sealed envelopes in the security room in order
to prevent unauthorized access.

§3
[Korzystanie z Lokali]
Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z
urządzeń i instalacji znajdujących się w Lokalach
zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się
samowolnych napraw, regulacji (za wyjątkiem
regulacji temperatury w Lokalu), rozkręcania i
demontażu, jak również używania dodatkowych
grzejników
elektrycznych
czy
instalacji
oświetleniowych
jakiegokolwiek
rodzaju.
Każdorazowy
nowy
Użytkownik
zostaje
przeszkolony przez Administratora w zakresie
prawidłowego korzystania z urządzeń i instalacji w
Lokalu.
Zabrania się prowadzenia wszelkich prac
naprawczych (remontowych) bez uprzedniej
pisemnej zgody Administratora, w której zostanie

§3
[Use of the Premises]
The Users shall use the devices and fittings in
the Premises according to their intended use.
Users shall not perform unauthorized repairs,
regulations (apart from regulating temperature
in the Premises), undoing or disassembly and
shall not use additional electric heaters or
lighting fittings of any kind. Each new User shall
be trained by the Administrator in the correct
use of the devices and fittings in the Premises.

1.

2.

1.

2.

Users shall not perform any repair (renovation)
works without prior written consent of the
Administrator which shall specify the dates,
manner and schedule thereof.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

określony termin, sposób oraz harmonogram ich
przeprowadzenia.
Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania
porządku i czystości w zajmowanych Lokalach.
Celem kontroli tego stanu Administratorowi raz w
miesiącu w obecności Użytkownika przysługuje
prawo kontroli Lokalu i ewentualnego
sporządzenia protokołu uchybień. Gromadzenie
śmieci winno odbywać się z użyciem worków z
przeznaczeniem do przechowywania śmieci, o
odpowiedniej szczelności, a ich wyrzucanie
wyłącznie w miejsce wyznaczone na terenie
Nieruchomości. Miejsce to dostępne będzie przy
pomocy elektronicznych kart dostępowych
wyłącznie w godzinach 8-18 od poniedziałku do
soboty.
W Lokalach zabrania się spożywania ciepłych
posiłków oraz korzystania z urządzeń służących do
ich przygotowywania, w szczególności zaś
kuchenek elektrycznych i mikrofalówek.
W Lokalach zabrania się korzystania z innych
urządzeń mogących zakłócać pracę systemów
Budynku. Zabrania się również zastawiania,
zaklejania, blokowania otworów wentylacyjnych
oraz czujników pożarowych.
W
Lokalach
zabrania
się
wszelkiego
oklejania/wyklejania
szyb
okiennych
lub
drzwiowych, chyba, że zezwoli na to pisemnie
Administrator.
Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Administratora w Lokalach zabrania się wszelkich
aranżacji naruszających substancję, w tym
oklejania i przemalowywania ścian lub drzwi,
wykonywania w ścianach lub drzwiach otworów,
wbijania w ściany lub drzwi gwoździ bądź
instalowania w nich kołków i wkrętów.
W Lokalach zabrania się przechowywania i
składowania materiałów niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia i życia, w szczególności
materiałów
łatwopalnych,
żrących,
wybuchowych,
toksycznych
i produktów
chemicznych.
W Lokalach zabrania się składowania i
magazynowania wszelkich materiałów w ilości
wykraczającej poza niezbędne przechowywanie,
w szczególności własnych produktów, co do

3.

Users shall keep the Premises clean and tidy. In
order to check whether it is the case, the
Administrator shall have the right to audit the
Premises once a month in the presence of the
User and make a protocol of negligence, if
necessary. Garbage should be collected in
properly tight waste bags and disposed of only
in the place designated for the purpose on the
Property. The place will be accessible with
electronic access cards only between 08:00 and
18:00 from Monday to Saturday.

4.

Consumption of warm meals and use of devices
for their preparation, in particular electric and
microwave cookers, is not allowed in the
Premises.
Use of other devices which might interfere with
the systems in the Building is forbidden in the
Premises. Blocking access to ventilation shafts
and fire detectors is not allowed either.

5.

6.

7.

Any taping of window or door panes is not
allowed in the Premises, unless the
Administrator has granted written consent to
that.
Unless the Administrator has granted written
consent, any arrangements changing the shape
of the Premises, including taping and repainting
of walls or doors, drilling holes in walls or doors,
putting nails, pegs and screws in the walls or
doors shall not be allowed.

8.

Any storage of materials which are dangerous
or harmful to health and life, in particular
combustible, corrosive, explosive, toxic and
chemical products shall not be allowed in the
Premises.

9.

Any storage of any materials in an amount
exceeding necessary storage in particular of
own goods shall not be allowed in the Premises
and they must be stored in a classic warehouse.

których konieczne jest skorzystanie z klasycznego
pomieszczenia magazynowego.
10. Użytkownicy zobowiązani są do podejmowania
wszelkich środków koniecznych do unikania
hałasów słyszalnych poza Lokalem, eliminowania
nieprzyjemnych wonności i zapachów, jak również
zapobiegania rozprzestrzenianiu się owadów i
gryzoni.
11. Przed
zamknięciem
Lokali
Użytkownicy
zobowiązani są do wygaszania świateł, wyłączania
urządzeń klimatyzacyjnych oraz odbiorników
energii elektrycznej, które nie wymagają ciągłego
zasilania.

1.

2.

3.

4.

§4
[Korzystanie z Części Wspólnych]
Użytkownicy mają prawo korzystania z Części
Wspólnych zgodnie z zasadami obowiązującymi i
ustanowionymi przez Administratora dla
Nieruchomości,
w
szczególności
z
uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.
Dostęp do Części Wspólnych, zarówno dla
Użytkowników jak i Gości, ograniczony jest do
pomieszczeń wskazanych w umowie z
Użytkownikiem. Ponadto zabrania się zastawiania
przedmiotami przejść ewakuacyjnych, korytarzy,
holi, klatek schodowych oraz wind. Przedmioty
takie mogą zostać usunięte przez Administratora
na koszt i ryzyko Użytkownika w trybie
natychmiastowym
i
bez
uprzedzenia
Użytkownika.
Zabrania się wystawiania worków ze śmieciami
przed Lokal (korytarz, hole) czy pozostawiania ich
w toaletach (lub przy wykorzystaniu śmietników w
toaletach). To samo dotyczy wszelkich opakowań
kartonowych lub folii. Zabrania się także
składowania wszelkich odpadów i gruzu na
terenie Nieruchomości, z wyjątkiem miejsc
specjalnie do tego przeznaczonych.
Zabrania się organizowania w Częściach
Wspólnych akcji reklamowych, promocyjnych,
sprzedażowych czy wszelkich wydarzeń mających
związek z prowadzoną przez Użytkownika
działalnością, w szczególności zaś wystawiania w
holach i korytarzach własnych urządzeń i
nośników reklamowych czy wieszania plakatów,

10. Users shall undertake their best efforts to avoid
making noise which can be heard outside of the
Premises, unpleasant odors and prevent
attracting insects or rodents.
11. Before locking the Premises, Users shall turn off
the lights, air conditioning devices and energy
collectors which do not require continuous
power.

1.

2.

§4
[Use of the Shared Areas]
Users shall have the right to use the Shared
Areas on the principles specified by the
Administrator for the Real Property, in
particular in compliance with these
Regulations.
Access to the Shared Areas, both for Users as
well as Guests, shall be limited to the premises
specified in the User agreement. Moreover, any
blockage of emergency routes, corridors, halls,
staircases and elevators shall not be allowed.
Any blocking items can be removed by the
Administrator at the cost and risk of the User
immediately and without notice.

3.

Placing garbage bags in front of the Premises
(corridor, halls) and leaving them in toilets (or
in dustbins in the toilets) shall not be allowed.
The above also applies to any carton packaging
or plastic wraps. Any storage of waste and
rubble on the Real Property, apart from
designated areas, shall not be allowed.

4.

Organization of advertisement, promotional or
sales campaigns or any events connected with
the User’s business shall not be allowed in the
Shared Areas, in particular placing own devices
or advertisement carriers or posters in the halls
and corridors shall be prohibited, unless the
Administrator has granted written consent

5.

1.

2.

3.

4.

pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Administratora, w której zostanie określony
termin, sposób oraz harmonogram takich działań.
Użytkownicy są uprawnieni do korzystania ze
sprzętu AGD w pomieszczeniach kuchennych, a
nadto zobowiązani są równocześnie do
opróżniania lodówki w każdy piątek tygodnia (w
przeciwnym
wypadku
lodówka
zostanie
opróżniona przez służby utrzymania czystości)
oraz użytkowania zmywarki przy pomocy
własnych środków czystości. Administrator nie
zapewnia w pomieszczeniach kuchennych
sztućców, szklanek, kubków, talerzy etc.
Użytkownicy
przechowują
niezbędne
wyposażenie i środki czystości na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
§5
[Dostępność Nieruchomości dla Gości]
Nieruchomość jest dostępna dla Gości
Użytkowników i nie wymaga zgłoszenia przybycia
Gości, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Odwiedziny Gościa/Gości, którzy będą chcieli
skorzystać z Parkingu wymagają uprzedniego
zgłoszenia przez Użytkownika pracownikom
Recepcji telefonicznie (58 731 65 65) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
recepcja@inkubatorstarter.pl. W zgłoszeniu
winna być podana przewidywana godzina
przybycia Gościa oraz czas pobytu na terenie
Nieruchomości (nie powinien być dłuższy niż 120
min.). Zgłoszenie ma na celu rezerwację miejsca
parkingowego. Recepcja ma prawo odmówić
przyjęcia pojazdu Gościa na Parking w przypadku
braku aktualnie wolnych miejsc.
Goście są uprawnieni do poruszania się w
Budynku bez konieczności wydawania kart
dostępowych i przy wykorzystaniu systemu
domofonowego w strefach elektronicznej kontroli
dostępu Budynku.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za
ewentualne szkody materialne i niematerialne
wyrządzone przez swoich Gości na terenie
Nieruchomości.

5.

which specified the dates, manner and schedule
of such activities.
The Users have the right to use household
appliances in kitchen rooms and moreover shall
empty the fridge on every Friday of the week
(otherwise the fridge shall be emptied by the
cleaning services) and use the dishwasher with
their own cleaning agents. The Administrator
shall not provide any cutlery, glasses, mugs,
plates, etc. in the kitchen rooms. Users shall
store necessary equipment and cleaning agents
at their own risk and liability.

§5
[Availability of the Real Property to the Guests]
1. The Real Property is available to Guests of the
Users and does not require notification of the
Guests’ visit, subject to item 2 hereof.
2.

A visit of a Guest(s) who wants to use the Car
Park requires prior notification of the Reception
staff by phone (58 731 65 65) or email to
recepcja@inkubatorstarter.pl. The notification
shall include expected time of arrival of the
Guest and duration of their stay on the Real
Property (it should not be longer than 120
minutes). The notification is required for the
purposes of reserving a parking space. The
Reception shall have the right to refuse entry of
the Guest’s vehicle to the Car Park if there are
no spaces available.

3.

Guests can move in the Building without issue
of access cards and with the use of the intercom
system in the zones of electronic control of
access to the Building.

4.

Users shall be liable for any financial and nonfinancial damage done by their Guests to the
Real Property.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

§6
[Korzystanie z Parkingu przez Gości]
Parking jest dostępny dla Gości 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok
kalendarzowy.
Parking
nie jest
terenem
strzeżonym.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
utratę lub uszkodzenie pojazdów lub znajdujących
się w nich przedmiotów.
Wjazd na Parking przez Gości odbywa się przy
pomocy domofonu umieszczonego przy szlabanie.
Do wjazdu na Parking uprawnione są wyłącznie
pojazdy o masie nie przekraczającej 3500 kg.
Jednocześnie zabrania się wjazdu na teren
parkingu podziemnego pojazdów zasilanych
gazem LPG, CNG oraz wodorem. Motocykle,
skutery oraz quady mogą zajmować tylko
stanowiska parkingowe uprzednio wykupione.
Bezwzględnie zabrania się Gościom postoju i
parkowania pojazdów poza Parkingiem (np. na
chodniku, trawniku, krawężnikach, drodze
wewnętrznej etc.).
Miejsca
ogólnodostępne
uprawniają
do
ograniczonego czasowo postoju pojazdów Gości,
zgodnie z procedurą określoną w §3 ust. 1.
Goście odpowiadają za wszelkie szkody,
uszkodzenia i zniszczenia wyrządzone na Parkingu
przez nich samych lub osoby towarzyszące.
Na Parkingu zabrania się napraw, mycia oraz
tankowania pojazdów.
Goście zobowiązani są do stosowania się do
poleceń Recepcji, służby ochrony lub innych osób
uprawnionych z zakresie kontroli przestrzegania
warunków korzystania z Parkingu.

§7
[Oznakowanie Lokali oraz identyfikacja wizualna
Użytkowników]
1. W Budynku znajdują się ogólne (zbiorcze) nośniki
(tablice informacyjne) z nazwami Użytkowników,
rozmieszczone w holu głównym oraz holach
windowych, a także indywidualne nośniki
(tabliczki) umieszczone przy drzwiach Lokalu, z
którego korzysta Użytkownik na podstawie
zawartej umowy z Administratorem.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

§6
[Use of the Car Park by Guests]
The Car Park shall be available to Guests 24/7
throughout the calendar year.
The Car Park is not a secure area. The
Administrator shall not be liable for any loss or
damage to vehicles or items kept inside them.
Guests enter the Car Park with the use of the
intercom located next to the barrier.
Only vehicles up to 3500 kg are authorized to
enter the Car Park. At the same time, entry to
the underground car park shall not be allowed
to vehicles powered by LPG, CNG and
hydrogen. Motorcycles, mopeds and quads
can be only parked on previously purchased
spaces.
Guests cannot stop or park their vehicles
outside of the Car Park (e.g. on the pavement,
grass, curbs, inside road, etc.) under any
circumstances.
Generally available spaces can be used by
Guests for parking for a limited duration,
according to the procedure specified in §3 item
1.
Guests shall be liable for any damage, losses
and destruction inflicted on the Car Park by
themselves or their accompanying persons.
No repairs, washing or fueling vehicles shall be
allowed on the Car Park.
Guests shall comply with instructions from the
Reception staff, security services and other
personnel authorized with respect to checking
whether the conditions of use of the Cark Park
are being complied with.

§7
[Marking the Premises and visual identification of
Users]
1. There are general (collective) carriers
(information boards) with names of the Users
located in the main hall of the Building and in
elevator halls, as well as individual carriers
(plates) next to the doors to the Premises used
by the User on the basis of its agreement with
the Administrator.

2.

Prezentacja nazw/ firm Użytkowników na obu
typach nośników w Budynku jest bezpłatna i
wykonana zgodnie ze standardem opracowanym
przez Administratora. Użytkownicy mają prawo
zgłaszania Administratorowi bieżących potrzeb
związanych z wymianą informacji na nośnikach.

3.

Nośniki w Budynku obsługiwane są wyłącznie
przez Administratora. Zabrania się Użytkownikom
samodzielnej
ingerencji
w
nośniki,
w
szczególności
zaś
zamiany/podmiany
papierowych wkładów, demontażu nośników czy
poszczególnych ich części. To samo dotyczy
również numeracji czy innego oznakowania Lokali
lub pomieszczeń Części Wspólnych.
Przed
Budynkiem
znajduje
się
nośnik
informacyjny (pylon), na którym prezentacja
nazw/firm Użytkowników odbywa się odpłatnie i
w uzgodnieniu z Administratorem. Nośnik, o
którym mowa nie zabezpiecza ilości miejsca do
prezentacji nazw/firm wszystkich Użytkowników.

4.

1.

2.
3.

§8
[Obieg poczty i przesyłek w Budynku]
Przesyłki zwykłe dostarczane są Użytkownikowi za
pośrednictwem Recepcji, która umieszcza je w
skrzynce pocztowej Użytkownika umieszczonej
wewnątrz Budynku. Użytkownik otrzymuje
kluczyk do skrzynki pocztowej w dniu przekazania
Lokalu. Przekazanie następuje na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego. Użytkownik
zobowiązany jest do zwrotu kluczyka w dni zwrotu
Lokalu. Brak kluczyka wiąże się z obciążeniem
Użytkownika kosztem wymiany zamka do skrzynki
pocztowej wraz z wykonaniem kluczy do skrzynki.
Koszt wymiany zamka w skrzynce pocztowej
dostępny jest w Cenniku dodatkowych usług.
Przesyłki polecone są dostarczane osobiście przez
listonosza do Lokalu Użytkownika.
Do odbioru przesyłki kurierskiej Użytkownik jest
zobowiązany samodzielnie po uprzednim
powiadomieniu pracowników Recepcji.

2.

Presentation of names/companies of Users on
both carrier types in the Building is free of
charge and done according to the standard
prepared by the Administrator. Users have the
right to notify the Administrator of their
ongoing needs connected with change of
information on the carriers.

3.

Carriers in the Building shall be maintained
solely by the Administrator. Users must not
independently tamper with the carriers, in
particular change the paper inserts,
disassemble the carriers or separate parts
thereof. The above also applies to numbering
or other markings of the Premises or rooms in
the Shared Areas.
There is an information carrier (pylon) in front
of the Building on which names/companies of
the Users are presented for a fee and in
agreement with the Administrator. The
aforementioned carrier does not secure the
amount of room necessary for presentation of
names/companies of all the Users.

4.

§8
[Circulation of mail and shipments in the Building]
1. Ordinary mail is delivered to the User via
Reception staff who place it in the User’s
mailbox inside of the Building. The User will
receive the key to the mailbox on the Premises
handover date. The handover shall be made on
the basis of a delivery and acceptance protocol.
The User shall return the key on the Premises
return date. If no key is returned, the User shall
have to cover the cost of replacement of the
mailbox lock and new keys. The cost of
replacing the lock in the mailbox is available in
the Price list of additional services.
2. Registered mail is delivered by the mailman in
person to the User’s Premises.
3. The Users shall collect courier mail on their
own, having notified Reception staff
beforehand.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

§9
[Procedury awaryjne]
W przypadku wystąpienia w Lokalu awarii,
uszkodzenia czy jakiegokolwiek zdarzenia
narażającego Lokal na szkodę Użytkownik ma
obowiązek
niezwłocznego
powiadomienia
Administratora.
Powiadomienie należy zgłosić pracownikom
Recepcji. następuje na numer alarmowy wskazany
w procedurze przekazanej z chwilą wydania
Lokalu, a w przypadku braku możliwości
połączenia - w Recepcji.
Administrator ma prawo organizować ćwiczenia
ewakuacji Budynku w związku z określonym
zagrożeniem
(np. alarmy pożarowe) z
wykorzystaniem sygnalizatorów akustycznych.
W przypadku alarmu pożarowego Użytkownicy
mają obowiązek bezzwłocznie ewakuować się z
Budynku, stosując do ewentualnych poleceń
Administratora.

§10
[Inne postanowienia]
W Budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia
papierosów. Dopuszcza się palenie papierosów
przed Budynkiem, wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych. Jednocześnie zabrania się
wyrzucania niedopałków poza miejsca do tego
przeznaczone.
Na terenie Nieruchomości wyznaczono specjalne
miejsca (stojaki) do pozostawiania rowerów.
Zabrania się pozostawiana, przechowywania czy
wprowadzania rowerów poza tymi miejscami.
Na poziomie (-1) znajdują się prysznice oraz
indywidualne szafki dla rowerzystów. Chęć
skorzystania z indywidualnej szafki musi zostać
zgłoszona pracownikom Recepcji bezpośrednio
przez pracownika Użytkownika/Użytkownika,
który chce z niej korzystać. Recepcja wydaje
kluczyk do szafki po podpisaniu przez pracownika
Użytkownika/Użytkownika
oświadczenia, w
którym dana osoba zobowiązuje się do zwrotu
kluczyka w ustalonym w oświadczeniu terminie.
Nie zwrócenie kluczyka wiąże się z obciążeniem
danego pracownika Użytkownika/Użytkownika

1.

§9
[Emergency Procedures]
In the event of any malfunction, damage or
incident posing risk to the Premises, the User
shall immediately notify the Administrator.

2.

The notification shall be made to the Reception
staff to the emergency number specified in the
procedure given on the Premises handover date
and if no call is possible, in the Reception.

3.

The Administrator shall have the right to
organize Building evacuation drills in
connection with a specific risk (e.g. fire alarms)
with the use of acoustic signallers.
In the event of a fire alarm, the Users shall
immediately leave the Building, complying with
instructions from the Administrator, if any.

4.

1.

§ 10
[Other provisions]
Smoking is forbidden at all times in the Building.
Smoking is allowed in front of the Building,
solely in designated areas. At the same time,
leaving cigarette ends outside of designated
areas is forbidden.

2.

There are special bicycle stands available on the
Property. Leaving, storage or entry of bicycles
outside of those areas is forbidden.

3.

There are showers and individual lockers for
cyclists available on level (-1). Any employee of
the User/User who would like to use the
individual locker needs to notify the Reception
staff directly of the fact. The Reception staff will
issue keys to the locker after the employee of
the User/User has signed a statement
undertaking to return the key by the date
specified in the statement. If no key is returned,
the employee of the User/User shall have to pay
for replacement of the lock. The cost of
replacing the lock in the locker for cyclists is
available in the Price list.

4.

kosztem wymiany zamka. Koszt wymiany zamka w
szafce dla rowerzystów dostępny jest w Cenniku.
Budynek posiada możliwości techniczne montażu
dodatkowych liczników energii elektrycznej w
przypadku braku odrębnego licznika energii
elektrycznej dla danego Lokalu. Użytkownik
zobowiązany jest zgłosić Administratorowi na
piśmie chęć montażu licznika oraz pokryć
całkowite koszty z tym związane, przy czym
montaż nie może odbywać się bez udziału
Administratora.

Załącznik:
Cennik usług dodatkowych Gdańskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

4.

It is technically possible to fit additional
electricity meters in the Building if there is no
separate electricity meter for given Premises.
The User shall notify the Administrator in
writing about its desire to have the meter fitted
and cover all the costs related thereto, however
the meter cannot be fitted in the absence of the
Administrator.

Attachment: Price list of additional services available
from the GdańskBusiness Incubator STARTER

08 czerwca 2018 roku

08 June 2018

Cennik dodatkowych usług Gdańskiego Inkubatora

Price list of additional services available from the

Przedsiębiorczości STARTER

GdańskBusiness Incubator STARTER

Lp.

Name of service

Amount [PLN gross]

1

Additional access card

30.75

30,75

2

Access card duplicate

30.75

Dodatkowy klucz do Lokalu

43,05

3

Additional key to the

43.05

Przekodowanie wkładki w drzwiach

196,80

Nazwa usługi

Kwota [ zł brutto]

1

Dodatkowa karta dostępu

30,75

2

Duplikat karty dostępu

3
4

Wymiana wkładki w drzwiach

Premises
4

Lokalu plus 3 nowe klucze
5

No.

Wymiana zamka w skrzynce

new keys
49,20

5

Wymiana zamka w szafce dla

Sprzątanie lokalu (godzina)

258.30

plus 3 new keys

49,20
6

rowerzystów
8

Replacement of the cylinder
in the doors to the Premises

pocztowej
7

196.80

doors to the Premises plus 3

258,30

Lokalu plus 3 nowe klucze
6

Recoding the cylinder in the

Replacement of the mailbox

49.20

lock

30,75
7

Lock replacement in the

49.20

locker for cyclists
8

Cleaning the Premises (one
hour)

30.75

Załącznik Nr 5 – Parametry techniczne dostawy Internetu
do Lokalu Najemcy wliczonego w czynsz najmu
1.

2.

Dostęp do sieci Internet dla 4 (czterech)
stanowisk komputerowych (na każde 25m²
najmowanej powierzchni) o prędkości 5Mb dla
każdego stanowiska.
Usługa nie obejmuje integracji stanowisk w sieć
LAN.

Attachment No. 5 - Technical parameters for provision
of the Internet to the Lessee’s Premises included in the
rent
1. Internet access for 4 (four) computer stations
(per every 25m² of occupied space) with the
speed of 5Mb for each station.
2. The service does not include integration of the
stations into a LAN network.

Załącznik Nr 6 - Warunki techniczne użytkowania Lokalu

Attachment No. 6 - Technical conditions of using the
Premises

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących
warunków technicznych użytkowania Lokalu:
 Dopuszczalne obciążenie podłogi podniesionej 3,0 kN/m²;
 Dopuszczalne obciążenie stropu - 15 kN/m²;

The Lessee is obliged to satisfy the following technical
conditions of using the Premises:
Allowable raised floor load – 3.0 kN/m²;
Allowable ceiling load - 15 kN/m²;

Najemca nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany
parametrów i przebiegu instalacji technicznych
znajdujących się między stropem a sufitem podwieszanym
(oraz w samym suficie), jak również pod podłogą
podniesioną oraz na/w ścianach.

The Lessee is not entitled to, on its own, change the
parameters and route of technical installations situated
between the ceiling and the suspended ceiling (and in
the ceiling itself), as well as under the raised floor and
on/ in the walls.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. akceptacji i sposobu
zmiany Zasad korzystania ze Wsparcia Gdańskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Attachment no. 7 - Statement of acceptance and
manner of changing the Principles of use of Support from
the Gdańsk Business Incubator STARTER

Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami korzystania ze
Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
STARTER wraz z Załącznikami – wersja obowiązująca w dniu
podpisania Umowy
dostępnym na stronie
www.oferujemy.inkubatorstarter.pl 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.

I represent that I am aware of the Principles of use of
Support from the Gdańsk Business Incubator STARTER
together
with
Attachments
available
at
www.oferujemy.inkubatorstarter.pl – version applicable
as at the conclusion of the Agreement - and I
acknowledge that any change in the Principles becomes
binding to any Client who uses the Incubator’s Support if
they did not send a proper notice of termination of the
Agreement within 14 days from having been notified of
it. The date on which the notice was received by the
Incubator is of decisive importance.

……………………………
Podpis Najemcy

……………………………
Signature of the Lessee

Załącznik Nr 8 – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez Gdańską Fundację
Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku.

Attachment no. 8–Information clause concerning
personal data processing by Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości having its registered office in Gdańsk

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU

GENERAL INFORMATION CLAUSE
CONCERNING PERSONAL DATA PROCESSING
BY GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
HAVING ITS REGISTERED OFFICE IN GDAŃSK

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.pllub
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.

On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of
the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (O.J. of the EU L. of 2016 no.
119, page 1) - (general data protection regulation:
hereinafter: GDPR/Regulation), Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości having its registered office in
Gdańsk hereby informs you that:
1. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości having its
registered office in Gdańsk (hereinafter: GFP) ul.
Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, Tax
ID: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65
00, e-mail: gfp@gfp.com.pl is the controller of your
personal data.
2. GFP has appointed a Personal Data Protection
Supervisor who can be contacted by e-mail:
iod@inkubatorstarter.pl or phone at 58 731 65 81.
3. The collected personal data, including sensitive
data, can be processed by GFP on the basis of Article
6 item 1 a) of the GDPR, i.e. your voluntary and
express consent to personal data processing; on the
basis of Article 6 item 1 b) of the GDPR, i.e. for the
performance of contracts with partners, and in other
cases on the basis of Article 6 item 1 c) of the GDPR,
i.e. for compliance with tasks and legal obligations
to which the Controller is subject under generally
applicable regulations of the law.
4. Consents to your personal data processing by GFP
granted before 25 May 2018 remain in force until
revocation.
5. GFP processes your personal data for the purposes
each time specified in the consent, contract or
regulation of the law, e.g. for marketing and
promotional purposes connected with GFP’s
statutory and business operations as well as for the
purposes of reporting, settlements and taxes.
6. The Controller shall store your personal data over a
period necessary to complete the purpose of their

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.
7.

7.

8.

processing or until revocation of consent to personal
data processing.
Recipients of personal data include entities which
provide the controller with legal, training and
educational services, mail operators, hosting
providers as well as GFP’s substantial and media
partners with respect to execution of specific
educational-and-training projects.
Gdańska
Fundacja Przedsiębiorczości having its registered
office in Gdańsk shall not transfer any personal data
to third-party states, unless it is necessary for a
particular purpose - relevant information to be
included in the personal data processing consent
form; in the contract.
The data subject has the right to access their
personal data, demand their rectification, erasure or
restriction of processing, object against the
processing of personal data and the right to data
portability as well as the right to complain with a
supervisory body. The data subject has the right to
revoke their consent to personal data processing,
however the above shall not affect the legitimacy of
the personal data processing by the Controller
before the consent was revoked.

Personal Data Controller
Administrator Danych Osobowych
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
registered office in Gdańsk

having

its

