zapraszają na spotkanie online

Wsparcie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców
w regionach: lubelskim i podkarpackim

19 października 2021 r. o godzinie 10:00
na platformie Microsoft Teams
Program spotkania:
10:00 – 10:05 Powitanie gości
10:05 – 10:30 Polska Strefa Inwestycji – zasady wspierania nowych inwestycji, korzyści dla inwestorów
Marcin Nanuś-Łęcki – Ekspert, Zespół Obsługi Inwestorów - Specjalna Strefa Ekonomiczna
Euro-Park Mielec
10:30 – 10:45 Rola wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji w rozwoju firmy Gorbi
Kosma Kindlik – Dyrektor Finansowy Gorbi Piotr Garbacz
10:45 – 11:00 Instrumenty wspierające rozwój lokalnego biznesu
Beata Janczak – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie – Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A.
11:00 – 11:35 BGK – wsparcie polskiego banku rozwoju dedykowane przedsiębiorstwom
Konrad Skomra – Dyrektor Rozwoju Regionu Podkarpackiego BGK
Piotr Natkański – Dyrektor ds. sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń BGK
Joanna Wierzbowska - Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu, Departament Ekspansji
Zagranicznej i Finansowania Handlu BGK
11:35 – 11:45 Pytania uczestników, dyskusja

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu, będziemy wdzięczni za informację zwrotną do
17 października br. na adres e-mail: marlena.kania@bgk.pl
Spotkanie w formule wideokonferencji odbędzie z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy kliknąć w poniższy link w dniu wydarzenia:
Wsparcie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w regionach: lubelskim i podkarpackim

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.

