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REGULAMIN SESJI COACHINGOWYCH 

dla kobiet pracujących w branży morsko-logistycznej 

realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości 

w ramach projektu „Kobiety też budują statki 2” 

 

§ 1 

 INFORMACJE OGÓLNE 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Sesjach coachingowych dla kobiet pracujących w branży 

morsko-logistycznej. 

1. Definicje: 

1) Sesja coachingowa (dalej: Sesja lub Sesje) – indywidualne spotkanie osoby prowadzącej 

coaching (dalej: Coacherka) z pracowniczką branży morsko-logistycznej, w szczególności 

osobą na kierowniczym stanowisku,  

2) Organizator – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 

80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40, 

3) Projekt – projekt „Kobiety też budują statki 2” dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. 

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

[Dz.U.2019, poz. 2020 z późn. zm.]. Projekt ma na celu edukację i wzmocnienie kobiet 

pracujących w branży morsko-logistycznej oraz studentek kierunków branżowych, a także 

edukację nauczycielek/li w zakresie wpływu stereotypów na proces doradztwa 

zawodowego. 

4) Uczestniczka – kobieta pracująca w branży morsko-logistycznej, mieszkająca lub pracująca 

w Gdańsku, 

2. Program realizowany jest przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Projektu „Kobiety 

też budują statki 2” dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. 

3. Okres realizacji Sesji trwa od 24 czerwca do 30 września 2020 roku. 

4. Sesje realizowane będą online. 

5. Udział w Sesjach jest dla Uczestniczek nieodpłatny. 

§ 2  

ZGŁOSZENIA NA SESJE 

1. W Sesjach mogą wziąć udział kobiety, które muszą spełniać następujące kryteria: 



 
 

Projekt „Kobiety też budują statki 2” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 
 

 

1) praca w branży morsko-logistycznej, w szczególności osoba na kierowniczym stanowisku,  

2) miejsce zamieszkania lub pracy w Gdańsku, 

3) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

kobiety.inkubatorstarter.pl/coaching. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sesji oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Sesjach 

odbywających się w ramach Projektu „Kobiety też budują statki 2”. Dane osobowe przetwarzane 

będą w zakresie wskazanym w pkt. 3 zgodnie z Klauzulą Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 

Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Regulamin uczestnictwa w Sesjach dostępny jest na stronie internetowej 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl. 

4. Udział w Sesjach zostanie zaproponowany minimum 5 Uczestniczkom, które spełnią kryteria,  

o których mowa w ust. 1. W przypadku osób, które spełnią kryteria, decydowała będzie kolejność 

przesłania zgłoszeń. 

5. Odpowiedź na przesłane zgłoszenie zostanie przesłana do Uczestniczki w ciągu 2 dni roboczych. 

 

§ 3  

ORGANIZACJA PROGRAMU 

1. W ramach Programu przewidziana jest organizacja: 

1) Szesnastu 1,5 godzinnych Sesji coachingowych. Jeśli pierwsze 5 Uczestniczek nie wykorzysta 

puli łącznie 16 Sesji, do udziału w Sesjach zaproszone zostaną kolejne Uczestniczki, 

zgłoszone zgodnie z procedurą wskazaną w § 2 niniejszego Regulaminu. 

2) Sesje coachingowe poprzedzone będą indywidualną półgodzinną sesją konsultacyjną,  

na podstawie której Coacherka ustali indywidualny plan Sesji / pracy dla każdej  

z Uczestniczek Sesji coachingowych 

2. Terminy Sesji będą ustalane na bieżąco. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNICZEK 

1. Obowiązki Organizatora 

1) przyjmowanie zgłoszeń przesyłanych przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się  

na stronie: https://kobiety.inkubatorstarter.pl/coaching/, 

2) ustalenie wraz z Coacherką i Uczestniczką daty i godziny Sesji coachingowych, 

3) pomoc i wsparcie w organizacji Sesji; zapewnienie dostępu do platformy umożliwiającej 

spotkanie online, 

4) wystawienie zaświadczeń o uczestnictwie w Sesjach dla Uczestniczki (dla osób chętnych). 

2. Obowiązki Uczestniczki: 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl/coaching/
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1) uczestnictwo w Sesjach zgodnie z ustalonym z Coacherką harmonogramem, 

2) zachowanie w tajemnicy informacji udostępnianych w czasie Sesji, 

3) informowanie Organizatora o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Sesjach, 

4) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Sesji. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Sesjach niezależnie od przyczyny Uczestniczka zobowiązana 

jest do złożenia u Organizatora mailowego oświadczenia o rezygnacji z podaniem jego przyczyny. 

W przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Sesjach lub 

poinformowaniu o tym fakcie w okresie krótszym niż 1 dzień roboczy przed planowaną datą Sesji, 

Uczestniczka będzie obciążona karą umowną, która wynosi 100 zł, płatne w terminie 7 dni licząc 

od otrzymania wezwania do zapłaty za każdą nieobecność na Sesji. 

4. Organizator może odstąpić od wymierzenia kary umownej, o której mowa w ust. 3., jeżeli 

Uczestniczka przedstawi pisemne (mailowe) usprawiedliwienie nieobecności, wskazujące ważną 

przyczynę losową, która uniemożliwiła udział w Sesji. 

5. Uczestniczka zobowiązana jest poinformować Organizatora o każdej zmianie danych 

kontaktowych. 

6. Warunkiem otrzymania przez Uczestniczkę zaświadczenia o uczestnictwie w Sesjach jest obecność 

i aktywny udział w Sesjach. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Projekcie i Sesjach znajdują się na stronie 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl. 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie 

zamieszczona na stronie kobiety.inkubatorstarter.pl. 

3. Niniejszy regulamin udziału w Sesjach wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 

Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl/
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Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 

Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA 

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU 

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.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81. 

3) Dane osobowe przetwarzane są przez GFP w celach i na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Panią, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez zaznaczenie zgody w przesłanym formularzu zgłoszeniowym – w celu wzięcia udziału w Sesjach 
Coachingowych odbywających się w ramach Projektu „Kobiety też budują statki 2”; 

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze – w celu dokonania rozliczenia Projektu przez Administratora;  

c) art. 6 ust 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania,  
a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Odbiorcami danych osobowych jest Coahcerka, użytkownicy strony internetowej, podmioty obsługujące Administratora 
w zakresie usług prawnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy, partnerzy medialni, a także Gmina Miasta Gdańska. 
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw 
trzecich. 

6) 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. 
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Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego 

 

1. Czy mieszkasz lub pracujesz w Gdańsku? TAK/NIE 

a) Tak -> przechodzi do pola „Imię i nazwisko” 

b) NIE -> wyświetla się komunikat: „Przykro nam, niestety nie możemy zaoferować Ci udziału  

w Sesjach mentoringowych. Projekt "Kobiety też budują statki 2" jest dofinansowany  

ze środków Miasta Gdańska. W związku z czym w działaniach finansowanych z tych środków 

udział mogą brać tylko osoby mieszkające lub pracujące w Gdańsku”. 

2. Imię i nazwisko 

3. Adres e-mail 

4. Numer telefonu 

5. Czym się zajmujesz zawodowo?  

6. Czy kiedyś uczestniczyłaś w Sesjach coachingowych? TAK / NIE 

a) TAK -> przechodzi do pola: Kiedy i jak długo uczestniczyłaś w Sesjach coachingowych? 

b) NIE -> przechodzi do pola: W których obszarach chciałabyś rozwinąć swoje umiejętności? 

7. Kiedy i jak długo uczestniczyłaś w Sesjach coachingowych? 

8. W których obszarach chciałabyś rozwinąć swoje umiejętności: 

a) Samoświadomość, analiza swoich zasobów  

b) Budowanie autorytetu 

c) Komunikacja interpersonalna 

d) Asertywne wyrażanie siebie 

e) Rozwiązywanie konfliktów 

f) Radzenie sobie ze stresem 

g) Motywowanie pracowników 

h) Delegowanie zadań 

i) Inne, jakie? 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską 

Fundację Przedsiębiorczości moich danych osobowych podanych powyżej w celu wzięcia udziału 

w Sesjach coachingowych odbywających się w ramach Projektu „Kobiety też budują statki 2”. 

 


