
 
 

 

Załącznik nr 1 
 

Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa  
w misjach gospodarczych Funduszu Górnośląskiego S.A. 

 
Zagraniczna Misja Gospodarcza do Chorwacji w terminie 25-29.10.21 r.   

 

I. Informacje ogólne 

1. Firma/Instytucja 

 
 
 

2. Adres siedziby 

 
 

3. Adres do korespondencji  

 
 

4. Strona www, telefon, e-mail 

 
 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 
 

6. Numer KRS/CEIDG 

 
 

7. Branża 

 
 

8. Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

 
 

9. Inteligentne specjalizacje regionalne 

 

☐ Energetyka ☐ Medycyna 
☐ Technologie informacyjne  

i telekomunikacyjne 

   

☐ Zielona gospodarka ☐ Przemysły wschodzące 
 

   
 

10. Międzysektorowe specjalizacje gospodarcze 

☐ Medycyna 
☐ Nowoczesna gospodarka 

surowcowa 

☐ Technologie informacyjne  

i telekomunikacyjne 

   

☐ Nowoczesne materiały ☐ Transport – Spedycja – Logistyka ☐ Przemysł 4.0 
 

 

11. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

 
 

 

II. Charakterystyka przedsiębiorstwa – kryteria formalne  
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1. status MŚP (kwalifikowalność) 

☐ mikroprzedsiębiorstwo  

☐ małe przedsiębiorstwo  

☐ średnie przedsiębiorstwo  

 

2. działalność na terenie województwa śląskiego (kwalifikowalność) 

☐ siedziba na terenie województwa śląskiego  

☐ oddział i prowadzenie działalności na terenie województwa śląskiego – należy przedstawić 

wyjaśnienie w formie załącznika  
  

 

III. Charakterystyka przedsiębiorstwa – potencjał przedsiębiorstwa  

1. Krótki opis działalności (0-5 pkt) 

po polsku 
 
 
 
 
 
 

po angielsku 
 
 
 
 
 
 

2. Krótki opis produktów / usług ofertowanych przez przedsiębiorstwa (0-5 pkt) 

po polsku 
 
 
 
 
 
 

po angielsku 
 
 
 
 
 
 

3. Krótki opis produktów / usług prezentowanych podczas misji (0-10 pkt) 
możliwość dołączenia prezentacji multimedialnej, materiałów promocyjnych itp. 

po polsku 
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po angielsku 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Udział Przedsiębiorstwa w projekcie „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z 
tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu” 

Czy Przedsiębiorstwo brało udział w projekcie „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z 
tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (0-2 pkt) 

☐ tak, w misji ………………………………………………………………………………………….. organizowanej przez 

Fundusz Górnośląski S.A. – partnera projektu (kwalifikowalne, 0 pkt.), 

☐ tak, w targach ……………………………………..…………………………………………………. organizowanych przez 

Województwo Śląskie – lidera projektu (kwalifikowalne, 1 pkt), 

☐ tak, zarówno w targach ……………………………………………………………………………….. organizowanych przez 

Województwo Śląskie – lidera projektu oraz w misji ……………..…… 
……………………………………………………………………. organizowanej przez Fundusz Górnośląski S.A. – 
partnera projektu (kwalifikowalne, 0 pkt), 

☐ nie (kwalifikowalne, 2 pkt). 

 

V.  Informacja o trudnej sytuacji przedsiębiorstwa  

Zgodnie art. 3 p. 3d Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 r. z dnia 17 grudnia 2013 r., EFRR nie 
wspiera przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy 
państwa.  
Zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r, za 
przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji rozumie się przedsiębiorstwo, wobec którego 
zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech 
lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty 
pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w 
następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w 
przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie 
zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych 
elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje 
ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do 
celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do 
rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” 
obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne; 
b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną 
odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów 
kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej 
sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie 
przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy 
ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w 
efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy 
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członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do 
rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;  
c) w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością 
lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym 
podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli; 
d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani 
nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi 
restrukturyzacyjnemu; e) W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich 
dwóch lat: 1) stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa 
przekracza 7,5 oraz 2) wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 
1,0. 

Na podstawie powyższych informacji oświadczam, że Przedsiębiorstwo nie pozostaje w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 
2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

 

……………………………………………..……………………………………… 
Data, podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji Przedsiębiorstwa 

 

Podpisując niniejszy formularz deklaracji uczestnictwa reprezentujący Przedsiębiorstwo oświadcza, iż 

zapoznał się i akceptuje Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze 

organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A. 

 

……………………………………….  …………………………………………. 
                                                                                                            (data)              (podpis i pieczęć imienna) 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

 

Na podstawie art.13 Rozporządzenia RODO1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w 

Katowicach przy ulicy Sokolskiej 8, 40-086.; dane kontaktowe: telefon +48 32 200 84 00, adres e-

mail: fg@fgsa.pl, strona internetowa: www.fgsa.pl. 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

email: dane.osobowe@fgsa.pl;   

3. Fundusz Górnośląski S.A.  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: 

a. podjęcia na Pani/Pana wniosek (żądanie) działań w celu naboru (włączenia) 

przedsiębiorstwa do zagranicznych misji gospodarczych w ramach projektu pt.: „Promocja 

gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do 

inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na 

lata 2014-2020 dla Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 

3.5.1 Promocja Gospodarcza oraz archiwizacji dokumentów [art.6 ust.1 lit. b RODO] 

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Funduszu Górnośląskim S.A. w związku  

z realizacją przedmiotowego projektu [art.6 ust.1 lit. c)] RODO], 

c. na wewnętrzne cele administracyjne Funduszu Górnośląskiego S.A. (sprawozdawczość, 

ewaluacja itp.) [art.6 ust.1 lit. f) RODO], 

d. marketingu i promocji realizowanego projektu przez Fundusz Górnośląski S.A., na 

podstawie wyrażonej zgody [art.6 ust.1 lit. a) RODO]; 

e. naboru do kolejnych misji, na podstawie wyrażonej zgody [art. 6 ust. 1 lit a RODO]; 

f. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi 

realizację prawnie uzasadnionego interesu Fundusz Górnośląskiego S.A. jako 

administratora [art. 6 ust. 1 lit f) RODO]. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach Fundusz Górnośląski S.A. może 

udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom:  

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, którym 

może zostać zlecone przetwarzanie oraz innym odbiorcom - w tym w szczególności: 

a. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 

b. główny organizator imprezy targowej, wykonawca stoiska oraz inne podmioty 

uczestniczące w organizacji misji.   

c. operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundusz Górnośląski S.A. przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania tj.: do czasu zakończenia realizacji projektu, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (co najmniej przez okres 5 lat). W 

przypadku osób, które nie zakwalifikowały się do projektu, ich dane będą przechowywane przez 

okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, natomiast osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie 

danych w przyszłych rekrutacjach do misji – przez okres roku. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundusz Górnośląski S.A. 

przysługuje Pani/Panu prawo: 

a. dostępu do treści danych, w tym otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania danych, 

 
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy  UE L 2016 nr 11) 

mailto:fg@fgsa.pl
http://www.fgsa.pl/
mailto:dane.osobowe@fgsa.pl
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c. usunięcia danych, 

d. ograniczenia przetwarzania danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w każdej chwili 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych, na tej podstawie w celu wskazanym powyżej. Przestaniemy przetwarzać 

Pani/Pana dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i 

wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń 

f. przenoszenia danych, 

- na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu i promocji oraz naboru na 

przyszłe misje, na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundusz Górnośląski S.A. Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

9. W zakresie, w jaki przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy 

z Fundusz Górnośląski S.A., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy; 

podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna 

z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza obszar EOG lub organizacji 

międzynarodowej, poza przypadkami, gdy misja gospodarcza jest organizowana w kraju spoza EOG.  

 

Zgody dotyczące przetwarzanie danych osobowych: 

 

 tak   nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 pkt a) 

Rozporządzenia RODO2 przez Fundusz Górnośląski SA FG), z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. 

Sokolska 8, w celu marketingu i promocji realizowanego projektu przez Fundusz Górnośląski S.A. 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 tak   nie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego SA (FG), z siedzibą w 

Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8, informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej oraz połączeń głosowych, jako formę komunikacji wybierając: 

 e-mail   SMS   rozmowa telefoniczna 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 2016 nr 11) 
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 tak   nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym 

formularzu, w celu naboru do kolejnych misji, przez okres roku od zakończenia niniejszego naboru. 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

……………………………..                                             …………………………………….. 
                                          (data)                                                                           (podpis i pieczęć imienna) 
 

 


