
  

 

 

 

 

 
ma przyjemność zaprosić na 

Webinar podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021 w Małopolsce 

 

10 listopada 2021 r. o godzinie 11.00 

 
poświęcony tematyce finansowania przedsięwzięć na terenie województwa małopolskiego, realizowane 

przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i 

wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie 

rozwoju 

 

Program spotkania: 

11.00 – 11.25 – Pożyczka dla start-upów        

  Michał Wiśniewski, Bank Gospodarstwa Krajowego 

11.25 – 11.40 – Pytania i odpowiedzi 

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: 

adrian.orlowski@bgk.pl 

Spotkanie w formule wideokonferencji odbędzie z wykorzystaniem platformy MS Teams: 

Link do spotkania na platformie Microsoft Teams: 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”) jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa (dalej: „BGK” lub „Bank”). Inspektor Ochrony Danych Banku jest dostępny pod adresem e-mail: iod@bgk.pl Dane 

osobowe przetwarzane są w celu przesłania wiadomości informacyjnej dotyczącej organizowanego webinarium, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji informacyjnej dotyczącej działalności BGK. Dane osobowe uczestników webinarium będą przetwarzane 

w celu rejestracji na wydarzenie i wzięcie w nim udziału na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, polegającego na organizowaniu wydarzeń informacyjnych dotyczących jego działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, jako prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez Bank przez czas prowadzenia komunikacji mailingowej, a dane uczestników webinarium przez czas trwania wydarzenia lub przez czas ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wydarzeniem. Dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotom, które na podstawie zawartych z BGK umów i porozumień, wspierają Bank w prowadzeniu jego działalności, w tym zwłaszcza podmiotom specjalizującym się w działalności IT. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich 

przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Pożyczka dla start-upów 
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