
 

Ogłoszenie 

o wydarzeniu Supplier Workshops 

organizowanym przez MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (dalej „Organizator”) 

 

Ogólne informacje o dialogu 

1. Warunkiem udziału w dialogu jest przesłanie zgłoszenia zawierającego informacje wskazane w 

pkt. „Zgłoszenie do udziału w dialogu”. 

2. Dialog prowadzony będzie w języku angielskim. Wszelkie materiały, w tym prezentacje powinny 

być sporządzone w języku angielskim. 

3. Dialog prowadzony będzie w formie warsztatów za pośrednictwem metod komunikacji 

elektronicznej (Microsoft Teams lub podobnej). Organizator wyśle zaproszenia na spotkania 

drogą mailową. 

4. Udział w dialogu jest bezpłatny. 

Forma i termin dialogu 

1. Dialog będzie odbywał się w 2 etapach: 

a. Warsztaty podzielone na 3 punkty programu: 

i. Prezentacja MFW Baltyk II oraz MFW Bałtyk III 

ii. Prezentacje firm z grupy Tier 1 

iii. Kolejne kroki i działania 

b. Sesje indywidualne pomiędzy firmami z łańcucha dostaw oraz firmami z grupy Tier 1. 

2. Warsztaty będą zorganizowane w następujących grupach i terminach: 

a. Turbiny wiatrowe – 21.10.2020 

b. Fundamenty – 22-23.10.2020 

c. Instalacje elektryczne łącznie z lądową stacją elektroenergetyczną – 27.10.2020 

d. Morska stacja elektroenergetyczna – 28-29.10.2020 

3. Organizator niezwłocznie powiadomi firmy zaproszone do dialogu o ewentualnych zmianach 

terminów warsztatów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Firmy z łańcucha dostaw poinformują Organizatora o swoim zainteresowaniu udziałem w 

poszczególnych sesjach indywidualnych. Terminy poszczególnych sesji indywidualnych będą 

uzgadniane pomiędzy firmami z łańcucha dostaw a firmami z grupy Tier 1. Sesje indywidualne 

powinny odbyć się niedługo po zakończeniu warsztatów. 

Zgłoszenie do udziału w warsztatach  

1. Firmy zainteresowane udziałem w warsztatach przesyłają zgłoszenie zawierające: 

a. dane kontaktowe przedstawiciela/-i firmy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon i adres 

poczty elektronicznej) 

b. opis dostarczanych usług lub produktów  



 

c. wskazanie grupy warsztatowej, w której firma wyraża chęć wzięcia udziału 

2. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

workshop@polenergia.pl do dnia 14.10.2020 r. 

3. Organizator zaprosi do udziału w warsztatach firmy, które w terminie i w formie wskazanej w 

ogłoszeniu złożą prawidłowo przygotowane zgłoszenie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do dialogu tylko firmy o odpowiednich 

kompetencjach. 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych zawartych w złożonych zgłoszeniach do udziału w dialogu 

są MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 24/26, 00-526 

Warszawa 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

przeprowadzeniem dialogu  

3. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowych 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w dialogu 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wewnętrznych procedur MFW 

Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. 

6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym dialogiem ma prawo 

do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i 

przenoszenia danych 

7. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

8. osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO uniemożliwiającego przeprowadzenie dialogu, Organizator odmawia udziału w 

prowadzonym dialogu  
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