
 

 

 
   

............................................ 
                   Miejscowość, data zgłoszenia 

              Coworking- Hot desk  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dane Klienta 

Imię i nazwisko, nazwa Firmy   

Adres  zamieszkania / siedziby    

Adres do korespondencji   
(jeśli inny, niż wyżej podany) 

 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Dane do faktury 

Imię i nazwisko, nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Dane GFP 

Nazwa Firmy, / NIP Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości  583-290-74-40 

Adres  ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk 

Adres e-mail /  telefon / fax   e-mail: biuro@inkubatorstarter.pl /  tel. 58 731 65 58 



 

 

 
 
 
 
 

Wybór pakietu 

                                    pakiet 8 h*                                                              50,00 PLN netto/61,50zł brutto  
      pakiet 40 h*                                                           150,00 PLN netto/184,50 zł brutto 

 pakiet NO LIMIT**                                               300,00 PLN netto/369 zł brutto                        
 
Termin wykorzystania pakietów: 
1 dzień     – pakiet 8 godzin                                                                                                                                                                          
1 tydzień – pakiet 40 godzin                                                                                                                                                                         
1 miesiąc – pakiet No Limit 
*pakiety do wykorzystania w dni robocze od pon-pt w godz. 8:00-16:00 
**pakiet do wykorzystania całodobowo przez okres 1 miesiąca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
        
 
 
…....................................................................     …….………..………………………………………  
          data podpis pracownika GFP       data podpis Klienta  
 
 
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości 
moich danych osobowych podanych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celu:  

zawarcia Umowy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku na świadczenie usług, jej 

rozliczenia a także  

w celach marketingowych obejmujących promocję usług GFP na rynku, w tym przesyłanie ofert 

handlowych  
 
 
 
…………………., dn............................     ……………………………………………………  

(miejscowość, data)       (podpis Klienta) 

Kwota brutto  ( PLN ) 

 



 

 

 
 
Zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z 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) iż:  
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@inkubatorstarte.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.  

3. Dane osobowe przetwarzane są przez GFP na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na 
podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, 
w formie pisemnej poprzez złożenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla określonego celu przez Administratora, zawierającego 
wszelkie informacje zgodne z obowiązkiem informacyjnym ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia.  

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 zawarcia Umowy z Gdańską Fundacją 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku na świadczenie usług, jej rozliczenia a także w celach marketingowych 
obejmujących promocję usług GFP na rynku. W przypadku zmiany podstawy prawnej przetwarzania danych 
osobowych Administrator poinformuje osobę, której dotyczyć będzie zmiana – niezwłocznie, nie później niż przy 
pierwszej czynności zmierzającej do przetwarzania danych osobowych.  

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, dla celów 
rozliczeniowych co najmniej przez okres kolejnych 5 lat, z uwzględnieniem także okresu przedawnienia roszczeń, 
a także przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do dłuższego okresu 
przetwarzania danych osobowych.  

7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, 
szkoleniowych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także Partnerzy merytoryczni i medialni GFP w zakresie 
realizacji konkretnych przedsięwzięć edukacyjno – szkoleniowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości nie 
będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.  

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 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 
danych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w 
związku z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. 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.  
 
 
 
…………………., dn............................     ……………………………………………………  
          (miejscowość, data)       (podpis Klienta) 


