
 

 

 

 
 
 

Region Mazowiecki Banku Gospodarstwa Krajowego 
ma przyjemność zaprosić Państwa na webinar z cyklu Warto wiedzieć pt.  

„Gospodarcze konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę” 

 
Termin: 6 kwietnia 2022 r. (środa), godz. 12:00 

 

Agenda: 

12.00 - 12.05 Powitanie gości  

 Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego, BGK 

12.05 - 13.00 Gospodarcze konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę 

Piotr Dmitrowski, Departament Badań i Analiz, BGK  

13.00 - 13.20 Możliwości zabezpieczenia ryzyk rynkowych 

Grzegorz Giebułtowski, Michał Kudosz, Departament Rynków Finansowych i 

Produktów Skarbowych, BGK   

13.20 - 13.40 Narzędzia zwiększające wsparcie eksportu 

Piotr Kuffel, Feliks Kobierski, Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania 

Handlu, BGK 

13.40 - 14.00 Sesja pytań/zakończenie 
 

 

Webinar jest bezpłatny. 

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

joanna.krogulec@bgk.pl   

do 5 kwietnia 2022 r. 

 

Link do spotkania na Platformie Microsoft Teams: 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

 

  

mailto:joanna.krogulec@bgk.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWI0NjAwMDYtOGQ5MS00OWYzLTkwNDQtMDcwZjEyMGY1MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229bb5b9c-200a-4906-89ef-c651c86ab301%22%2c%22Oid%22%3a%226315e875-1c55-4477-9eaa-b2394b2d7d92%22%7d


 

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 oraz wykonywaniu zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
polegających na promowaniu dostępnych możliwości finansowania wsparcia i rozwoju. 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. 


