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§ 1 Informacje ogólne

1. Celem programu przyznawania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” i korzy-
stania z tego prawa, zwanego dalej Programem „Naturalnie Bałtyckie” jest:

a. zwiększenie konkurencyjności i popytu na produkty rybołówstwa pochodzące z łowisk na Morzu Bałtyckim, 

b. promocja krajowych produktów rybołówstwa oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku zarówno 
na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, 

c. promocja przedsiębiorców utrzymujących określone niniejszym Regulaminem standardy prowadze-
nia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rybnego i wyróżniających się stosowaniem 
dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie i handlu rybami,

d. poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

2. Realizacja tych celów odbywa się poprzez przyznawanie prawa do używania znaku towarowego „Natu-
ralnie Bałtyckie”.

3. Organizatorem Programu „Naturalnie Bałtyckie” oraz wyłącznym właścicielem praw własności prze-
mysłowej, autorskich i majątkowych do znaku towarowego i nazwy „Naturalnie Bałtyckie” oraz znaku 
słowno-graficznego „Naturalnie Bałtyckie” jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Kołobrzegu nr KRS 0000234212.

4. Znak towarowy, nazwa i znak słowno-graficzny „Naturalnie Bałtyckie” jest zarejestrowany przez Urząd 
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jako Wzór wspólnotowy pod nr 008008049-0001 i podlega 
ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

5. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania przez Organizatora Programu prawa do używania znaku 
towarowego „Naturalnie Bałtyckie” w formie papierowej i elektronicznej, a także zasady jego używania przez 
przedsiębiorcę poprzez posługiwanie się nazwą i znakiem słowno-graficznym „Naturalnie Bałtyckie”.

6. W ramach zwiększenia świadomości konsumentów o istnieniu przedsiębiorstw posiadających prawo do 
posługiwania się znakiem towarowym i znakowania nim zgłoszonych przez nich produktów Organizator 
Programu może umieścić stosowne informacje w Rejestrze Produktów Wyróżnionych Znakiem Towaro-
wym „Naturalnie Bałtyckie”, publikowanym na stronie www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl.

§ 2 Definicje 

Definicje użytych sformułowań w Regulaminie:

a. Znak towarowy „Naturalnie Bałtyckie” – oznaczenie potwierdzające jakość i pochodzenie konkretnego 
produktu oferowanego przez przedsiębiorcę, którego prawo używania przyznawane jest przez Organi-
zatora Programu Wnioskodawcy spełniającemu kryteria, określone w niniejszym Regulaminie.
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b. Organizator Programu – Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu.

c. Wnioskodawca – przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie możliwości posługiwania się znakiem 
towarowym „Naturalnie Bałtyckie”, spełniający warunki określone w § 5 Regulaminu, który złożył 
wniosek o uzyskanie możliwości oznakowania produktów znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyc-
kie”.

d. Komisja – organ decyzyjny wyłoniony przez Organizatora Programu, dokonujący weryfikacji spełnie-
nia przez Wnioskodawcę wymagań niezbędnych do uzyskania prawa do posługiwania się znakiem 
towarowym „Naturalnie Bałtyckie”.

e. Audyt – niezależna ocena przeprowadzona na koszt Wnioskodawcy przez Instytut Badawczy, wska-
zany przez Organizatora Programu, obejmujący grono specjalistów posiadających wiedzę i doświad-
czenie umożliwiające weryfikację spełnienia wymagań uprawniających do uzyskania i korzystania 
z prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, określonych w Regulaminie.

f. Wniosek zgłoszeniowy – określony na stronie www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl wniosek o uzyska-
nie przez przedsiębiorcę prawa do posługiwania się znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie”.

g. Wniosek Weryfikacyjny – prawidłowo złożony wniosek zgłoszeniowy wraz z ankietą weryfikacyjną 
i załącznikami, będący przedmiotem oceny Komisji.

h. Proces przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” – opracowa-
ny przez Organizatora Programu i składający się z dwóch etapów proces weryfikujący rzetelność 
i wiarygodność Wnioskodawcy wobec swoich klientów i kontrahentów poprzez spełnienie kryteriów 
określonych w Regulaminie. Proces rozpoczyna się w momencie dokonania zgłoszenia, co następuje 
poprzez wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu i trwa do momentu ogłoszenia decyzji Komisji powołanej przez Organizatora Programu 
o przyznaniu prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

i. Umowa – zawarta w formie umowy pisemnej pomiędzy Organizatorem Programu a Wnioskodawcą, 
który uzyskał prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, określająca prawo i za-
sady posługiwania się znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” i udzielająca licencji na korzysta-
nie z niego. 

§3

Zasady przyznawania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

1. Prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” jest przyznawane przedsiębiorcom speł-
niającym warunki określone w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji powo-
ływanej przez Organizatora Programu. Uzyskanie tego prawa umożliwia przedsiębiorcy posługiwanie 
się nazwą i zastrzeżonym znakiem słowno-graficznym „Naturalnie Bałtyckie”, informującym konsumen-
tów zarówno o źródle pochodzenia ryb (Morze Bałtyckie), jak i o spełnieniu wymaganych Regulaminem 
norm produkcyjnych przez podmiot oferujący taki produkt.
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2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Audytu zarówno na etapie weryfikacji wnio-
sku o uzyskanie prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, jak i do poddania produktu, 
który takie prawo uzyskał, ponownej procedurze weryfikacyjnej lub innemu sprawdzeniu poziomu jakości.

3. Warunkiem korzystania z prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” jest pomyślny 
wynik niezależnej oceny, która będzie przeprowadzana przez Audytora, wskazanego przez Organizatora 
Programu i na jego wniosek, minimum dwa razy w trakcie okresu, na jaki prawo to zostało przyznane. 
Audytor będzie dokonywał wewnętrznej weryfikacji podmiotu, który uzyskał prawo do posługiwania się 
znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie”, pod względem spełniania i utrzymania przez niego i zgło-
szony przez niego produkt, w szczególności wymagań jakościowych dotyczących pochodzenia surow-
ca rybnego określonych Regulaminem. Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie Audytu na 
wskazanych zasadach, akceptując niniejszy Regulamin. 

4. Prawo do oznakowania znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” przysługuje przedsiębiorcy w odnie-
sieniu do każdorazowo zgłoszonego, konkretnego produktu. Wnioskodawca może ubiegać się o prawo 
do oznakowania znakiem towarowym większej liczby produktów na podstawie jednego zgłoszenia. Jed-
nak w takim przypadku każdy produkt wymaga złożenia odrębnego Wniosku Weryfikacyjnego, o którym 
mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu, podlega odrębnej opłacie audytorskiej i może być przedmiotem odrębnej 
decyzji o przyznaniu prawa do używania znaku towarowego.

§ 4

Uprawnienia Podmiotu, który otrzymał prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”

1. Uprawnionymi do stosowania i posługiwania się znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” są wyłącz-
nie przedsiębiorcy, którym prawo to zostało przyznane w wyniku uczestnictwa  w procesie przyznania 
tego prawa na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zakończonego wydaniem pozytywnej 
decyzji przez Komisję – jako potwierdzenie, że produkt spełnia warunki określone w Regulaminie – 
i uzyskaniem decyzji o nadaniu prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

2. Przedsiębiorcy mają prawo do posługiwania się znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” na zasa-
dach określonych w Umowie.

3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, przedsiębiorcy, który uzyskał prawo do używania znaku towarowego 
„Naturalnie Bałtyckie”, przysługuje prawo do:  

a. oznakowania nazwą i znakiem słowno-graficznym „Naturalnie Bałtyckie” określonego produktu, 

b. umieszczenia obok nazwy i logo firmy przedsiębiorcy znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” we 
wszystkich materiałach promocyjnych oraz posługiwania się tym znakiem w kampaniach reklamo-
wych z zastrzeżeniem, że reklamy te dotyczą wyłącznie konkretnego produktu, który uzyskał prawo 
do oznaczenia znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie”,
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c. promocji na łamach strony internetowej „Naturalnie Bałtyckie”,

d. promocji podczas debat i konferencji organizowanych przez Organizatora Programu, dotyczących 
udziału w Programie „Naturalnie Bałtyckie”.

§5

Warunki uczestnictwa w procesie przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”

1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyc-
kie” powinien spełniać następujące warunki formalne:

a. Wnioskodawca prowadzi aktywną działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie RP,

b. Wnioskodawca jest zarejestrowany od co najmniej 6 miesięcy i prowadzi działalność gospodarczą na 
terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (EOG) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyc-
kie” powinien spełniać następujące warunki jakościowe:

a. Surowiec rybny stanowiący wkład do gotowego/finalnego produktu objętego procesem certyfikacji 
będzie pochodzić w 100% z łowisk znajdujących się na Morzu Bałtyckim,  w obszarze połowowym 
określonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Rejon 
27.III.d., podrejony od 22 do 32 włącznie. Przedmiotowa informacja musi znajdować się na opako-
waniu produktu, który uzyskał prawo do oznakowania znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie”.

b. Surowiec rybny określony w pkt a) powyżej stanowi:

• w przypadku konserw rybnych nie mniej niż 60% wagi netto produktu,

• w przypadku ryb mrożonych konfekcjonowanych nie mniej niż 90% wagi netto produktu.

3. Wnioskodawca potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez załączenie doku-
mentów i podpisanie oświadczeń, o których mowa we Wniosku Weryfikacyjnym, wskazanym w § 6 ust. 
6 Regulaminu.

4. Wnioskodawca, który uzyskał prawo do oznakowania produktu znakiem towarowym „Naturalnie Bał-
tyckie” ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakość  i bezpieczeństwo oferowanego produktu, 
w zakresie spełniania wymagań określonych  w niniejszym Regulaminie.
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§6 
Dokumentacja

1. Warunkiem uczestnictwa w procesie przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie 
Bałtyckie” jest:

a. wypełnienie i przesłanie na adres Organizatora Programu „Naturalnie Bałtyckie” wniosku zgłosze-
niowego za pomocą strony internetowej www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl,

b. wniesienie opłaty rejestracyjnej,

c. złożenie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej wraz z dowodem uiszczenia opłaty audytorskiej.

2. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do procesu przyznania prawa do używania znaku towa-
rowego „Naturalnie Bałtyckie” zobowiązane są do wypełnienia wniosku zgłoszeniowego znajdują-
cego się na stronie www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

3. Wnioskodawca przesyła na adres Organizatora Programu wypełniony aktualny wniosek zgłoszeniowy 
oraz wnosi opłatę rejestracyjną. Przesłanie wniosku zgłoszeniowego stanowi formalne zgłoszenie chęci 
udziału w procesie przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

4. Po rejestracji Wnioskodawca otrzymuje ankietę weryfikacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu 
oraz Umowę stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

5. Złożenie przez Wnioskodawcę ankiety weryfikacyjnej, uzupełnionej o wymagane załączniki, akceptacja 
Regulaminu oraz wniesienie opłaty audytorskiej jest warunkiem udziału przez Wnioskodawcę w proce-
sie przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. Tabela opłat audytorskich 
stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

6. Ankieta weryfikacyjna wraz z załącznikami oraz wnioskiem zgłoszeniowym stanowi Wniosek Weryfika-
cyjny, który jest ostatecznym wnioskiem o przyznanie prawa do używania znaku towarowego „Natural-
nie Bałtyckie” i podstawą do dokonania merytorycznej oceny przez Komisję.

7. Wniosek i załączone do niego dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

§7 
Opłaty

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia stałej opłaty rejestracyjnej w wysokości  
500 zł netto w momencie składania wniosku zgłoszeniowego, niezależnie od liczby zgłaszanych pro-
duktów.
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2. Opłata rejestracyjna uiszczana jest jednorazowo. Zgłoszenie przez Wnioskodawcę, który otrzymał pra-
wo do posługiwania się znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie”, kolejnych produktów celem podda-
nia ich procedurze przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” nie podlega 
opłacie rejestracyjnej.

3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty audytorskiej w momencie składania Wniosku 
Weryfikacyjnego. Opłata audytorska pobierana jest za weryfikację jednego produktu zgłoszonego do 
procesu przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.  Ocena kolejnych, 
zgłoszonych przez Wnioskodawcę produktów podlega odrębnym opłatom audytorskim. Brak wniesienia 
opłaty audytorskiej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Tabela Opłat Audytorskich sta-
nowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Wnioskodawca, który w wyniku udziału w procesie przyznania pra-
wa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” uzyskał prawo do posługiwania się znakiem 
towarowym, nie jest zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych opłat związanych z tym faktem, 
z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 8 oraz § 11 ust. 3.

§8

Okres ważności prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”

1. Prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” przyznawane jest na okres dwóch lat od dnia 
uzyskania decyzji o jego nadaniu, z możliwością przedłużenia na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Najpóźniej 30 dni przed upływem okresu na jaki prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bał-
tyckie” zostało nadane, Wnioskodawca otrzymuje informację o możliwości jego przedłużenia o kolejny 
okres, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.

§9 
Proces weryfikacji 

1. Po przyjęciu Wniosku Weryfikacyjnego Organizator Programu zapewnia jego weryfikację przez Komisję 
składającą się z powołanych przez niego osób i ocenia możliwość przyznania prawa do używania znaku 
towarowego „Naturalnie Bałtyckie” w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpłynięcia wniosku.

2. Weryfikacja przeprowadzana jest w dwóch etapach:

a. Etap 1 – Weryfikacja Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego spełniającego wymagania 
formalne,
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b. Etap 2 – Weryfikacja Wnioskodawcy jako sprzedawcy/producenta spełniającego warunki jakościowe 
określone w Regulaminie,

3. Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną, obejmującą potwierdzenie zgłoszenia lub wskazanie 
ewentualnych braków formalnych. W przypadku braków w dokumentacji lub niezgodności dokumenta-
cji dostarczonej zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 
w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wniosek pozostaje bez rozpoznania, 
a opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

4. Wnioskodawca ma prawo do ponownego ubiegania się o przyznanie prawa do używania znaku towaro-
wego „Naturalnie Bałtyckie” na zasadach określonych w § 6 Regulaminu. 

5. Proces weryfikacji zakończony jest decyzją Komisji o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do 
używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

6. Organizator Programu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Audytu także na etapie rozpatrywania 
wniosku o przyznanie prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. Celem audytu jest 
potwierdzenie spełnienia przez zgłoszony przez Wnioskodawcę produkt wymagań jakościowych, okre-
ślonych w Regulaminie.  Raport z Audytu udostępniony jest Wnioskodawcy w terminie 7 dni od daty jego 
otrzymania przez Organizatora Programu.

7. W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie 
Bałtyckie”, Wnioskodawca, na jego pisemny wniosek, otrzymuje decyzję wraz z uzasadnieniem w termi-
nie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

8. Wnioskodawcy, który w wyniku uzyskania negatywnej oceny z przeprowadzonego Audytu otrzymał de-
cyzję o odmowie uzyskania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” lub o jego 
utracie, przysługuje wniosek o ponowną weryfikację w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W ta-
kim przypadku Wnioskodawca może zwrócić się o ponowne przeprowadzenie Audytu. Audyt odbywa się 
na koszt Wnioskodawcy.

9. Organizator Programu nie odsyła złożonych Wniosków Weryfikacyjnych. Odbiór wniosków rozpatrzo-
nych negatywnie możliwy jest bezpośrednio w siedzibie Organizatora Programu  w okresie 3 miesięcy 
od daty uzyskania decyzji.

10. Wnioskodawca, który przejdzie proces uzyskania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie 
Bałtyckie” z wynikiem pozytywnym, otrzymuje drogą elektroniczną i pocztową informację o uzyskaniu 
tego prawa i wpisaniu produktu do Rejestru Produktów Wyróżnionych Znakiem Towarowym „Naturalnie 
Bałtyckie”.

11. Wnioskodawca, który uzyskał prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, zobowiąza-
ny jest do zawarcia Umowy, o której mowa w §2 pkt. h Regulaminu.
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§10

Zasady przedłużenia okresu używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”

1. Warunkiem przedłużenia okresu używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, po upływie okresu 
na jaki zostało wydane, jest:

a. złożenie wniosku o przedłużenie prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, sta-
nowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu, znajdującego się na stronie www.kgpr/naturalniebaltyc-
kie.pl w terminie 30 dni przed datą upływu okresu na jaki prawo to zostało wydane oraz 

b. po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję – wniesienie opłaty audytorskiej w wysokości 
określonej w Tabeli Opłat Audytorskich, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Wnioskodawca wyraża zgodę na ponowne poddanie produktu Audytowi zgodnie z zasadami określony-
mi niniejszym Regulaminem. 

3. W sytuacji gdy wszczęta procedura weryfikacyjna wykazała obniżenie jakości produktu lub utratę 
cech wymaganych do uzyskania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” zapisy 
§ 9 ust. 7-8 oraz § 11 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” 
zostanie złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub nie uzyska pozytywnego 
zaopiniowania przez Komisję, zostanie on odrzucony przez Organizatora Programu/nie zostanie rozpa-
trzony. 

§ 11

Zasady postępowania w przypadku utraty cech produktu kwalifikujących do uzyskania prawa do używa-
nia znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”

1. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość odebrania prawa do używania znaku towarowego 
„Naturalnie Bałtyckie” podmiotowi, który go otrzymał, w przypadku nieprzestrzegania przez niego wa-
runków Regulaminu i Umowy, w szczególności w przypadku użycia do produkcji wyrobu oznaczonego 
znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” innego surowca niż pochodzącego z łowisk Morza Bałtyc-
kiego wskazanych w § 5 ust. 2 pkt a) Regulaminu. 

2. W razie uzyskania wiadomości o naruszeniu przez podmiot, który uzyskał prawo do używania znaku to-
warowego „Naturalnie Bałtyckie” zobowiązań umownych, w tym dotyczących utrzymania deklarowanego 
poziomu jakości produktu, Organizator Programu ma prawo zażądać przedstawienia, w terminie 14 dni, 
pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałych uchybień oraz sposobu bezzwłocznego ich usunięcia. 
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3. W przypadku gdy wyjaśnienia okażą się niewystarczające lub budzić będą uzasadnione wątpliwości 
Organizatorowi Programu przysługuje prawo do przeprowadzenia ponownej oceny jakości/Audytu na 
koszt przedsiębiorcy.

4. Utrata prawa do posługiwania się znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” następuje na podstawie 
decyzji Komisji.

§ 12

Konsekwencje utraty prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”

1. W sytuacji utraty prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” przedsiębiorca traci 
możliwość wykorzystywania tego znaku towarowego do celów reklamowych, opisanych w § 4 ust. 3 
Regulaminu, a także zobowiązany jest do wycofania ze sprzedaży produktów w opakowaniach ozna-
czonych znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji, pod 
rygorem zapłaty kar umownych zawartych w Umowie.  

2. W przypadku utraty prawa do używania znaku towarowego, upłynięcia terminu ważności i nieprzedłu-
żenia prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” produkt zostaje wykreślony z Re-
jestru Produktów Wyróżnionych Znakiem Towarowym „Naturalnie Bałtyckie”, a informacje o produkcie  
i przedsiębiorstwie zostają usunięte ze strony www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl.

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do poinformowania opinii publicznej o utracie prawa do 
oznakowania znakiem towarowym „Naturalnie Bałtyckie” produktu, który nie przeszedł pomyślnie pro-
cedury weryfikacyjnej.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach, przekazywanych przez wnioskodaw-
ców ubiegających się o prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, takich jak: wnioski 
rejestracyjne, wnioski weryfikacyjne, a także Umowy o prawo do używania znaku towarowego „Natu-
ralnie Bałtyckie”, podpisywane z wnioskodawcami jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp.  z o.o. 
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg. Kontakt z administratorem jest możliwy 
przez e-mail: naturalniebaltyckie@kgpr.pl, telefonicznie pod numerem (94) 35 164 90 lub pisemnie na 
adres Organizatora.
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2. Dane osobowe są pozyskiwane z dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji i do 
weryfikacji zgłoszenia. Dane podane w dokumentach są weryfikowane przez dane dostępne w publicz-
nie dostępnych rejestrach, jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu przyznania prawa do używania 
znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, oraz przeprowadzenie czynności zmierzających do weryfika-
cji spełnienia wymagań weryfikacyjnych.

4. Dane osobowe będą przekazywane osobom tworzącym Komisje, Audytorom itp. Ponadto dane osobowe 
będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury 
IT. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu certyfika-
cji, przez czas trwania Umowy o prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”, a także 
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoby, których 
dane dotyczą, mogą zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu ich danych osobowych do właściwego 
organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Istnieje także możliwość skiero-
wania sprawy na drogę sądową.

§ 14

Postanowienia Końcowe

1. Przedsiębiorca, który otrzymał prawo do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” zobowią-
zany jest do zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na jakość oznaczonego znakiem towarowym 
produktu. Zmiany powinny być zgłaszane na adres mailowy Organizatora Programu naturalniebaltyc-
kie@kgpr.pl.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jednakże zmia-
ny te zostaną wprowadzone po uprzednim poinformowaniu Wnioskodawcy. Zmiany będą ogłoszone na 
stronie www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl.

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.kgpr/naturalniebaltyckie.pl, a dodatkowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Organizatora Programu, tel. (94) 35 164 90 adres e-mail naturalniebaltyckie@kgpr.pl.

4. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie i treści niniejszego Regulaminu oraz Umowy 
będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Programu.

5. Niniejszy Regulamin jest wiążący i jego akceptacja oznacza zgodę na wszystkie jego postanowienia.



REGULAMIN12

Załączniki:

1. Wniosek zgłoszeniowy – załącznik nr 1

2. Ankieta weryfikacyjna – załącznik nr 2

3. Umowa – załącznik nr 3

4. Tabela opłat audytorskich – załącznik nr 4

5. Wniosek o przedłużenie prawa do używania znaku towarowego – załącznik nr 5



ZAŁĄCZNIKI



1 ZAŁĄCZNIK NR 1: WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 
dla uczestników Programu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego 

„Naturalnie Bałtyckie”

1. Pełna nazwa firmy:

…………………….…………….....………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

2.  Ulica, nr domu: ....……………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

3.  Kod pocztowy: …………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………..

4.  Miejscowość: .……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………

5.  NIP: ………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………….....

6.  Adres strony internetowej: …………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………

7.  e-mail kontaktowy: ………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………….....

8.  Osoba kierująca firmą (imię, nazwisko, stanowisko):

…………………….…………….....………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Organizatorem  Programu „Naturalnie Bałtyckie”  
(imię, nazwisko, stanowisko):

…………………….…………….....………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………...

10. Firma deklaruje udział w Programie przyznawania prawa do używania znaku towarowego  
„Naturalnie Bałtyckie”.

11. Liczba zgłaszanych produktów: …………………………………. 

Wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: naturalniebaltyckie@kgpr.pl 
Telefon do Biura Programu  „Naturalnie Bałtyckie”: (94) 35 164 90 
W momencie składania wniosku zgłoszeniowego należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 615 zł  
(500 zł netto plus 23 % VAT) na konto Programu „Naturalnie Bałtyckie”: 

ODBIORCA:  
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. 
Bank: Santander Bank Polska S.A. 
nr rachunku: 11 1090 2659 0000 0001 1347 6791 
Tytuł: opłata za rejestrację  w Programie Naturalnie Bałtyckie, nazwa firmy 
(kopię dowodu opłaty rejestracyjnej prosimy dołączyć do ankiety)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszali-
nie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46, REGON: 320047293, e-mail: 
biuro@kgpr.pl, nr telefonu: +48 943516490. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego zło-
żenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy naturalniebaltyckie@kgpr.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rejestracji uczestników Programie „Naturalnie 
Bałtyckie”. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.
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ANKIETA WERYFIKACYJNA

OGÓLNE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Pełna nazwa firmy:

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………

2. Kserokopia dokumentu poświadczającego rejestrację firmy  

nr załącznika ......................

3. Nazwa zgłaszanego produktu 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………

4. Krótki opis zgłaszanego produktu i firmy (maksymalnie 1 strona A4)

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

NAZWA ŚRODKA SPOŻYWCZEGO 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

* Należy użyć nazwy przewidzianej w przepisach lub – w przypadku braku takiej nazwy – nazwy zwyczajowej. Jeżeli nie istnieje nazwa zwy-
czajowa bądź nazwy tej się nie stosuje, można użyć nazwy opisowej.

MASA NETTO

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

* Wartość ta musi zostać wyrażona w gramach lub kilogramach. Jeżeli środek spożywczy występuje w formie płynnej (również mrożonej lub 
głęboko mrożonej), konieczne jest wskazanie także jego masy netto po odsączeniu. W przypadku gdy środek spożywczy został glazurowany, 
deklarowana masa netto tego środka musi być podawana z wyłączeniem glazury. W takim przypadku na oznaczeniu należy wskazać jedną 
z czterech poniższych możliwości (przykład dla 250 g): a) masa netto = 250 g, a masa netto po odsączeniu = 250 g. b) masa netto = masa netto 
po odsączeniu = 250 g, c) masa netto po odsączeniu = 250 g, d) masa netto (bez glazury) = 250 g.

WYKAZ SKŁADNIKÓW I ICH ILOŚĆ

SKŁADNIK PRODUKTU * ILOŚĆ SKŁADNIKA  
(wartość wyrażona procentowo)

Inne 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

* wykaz wszystkich składników w porządku malejącym pod względem mas
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OBSZAR POŁOWU SUROWCA RYBNEGO* 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

*obszarem połowu jest obszar, podobszar lub rejon rybołówstwa FAO

INFORMACJE NIEOBOWIĄZKOWE

DATA ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI: …………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WPROWADZENIE PRODUKTU DO OBROTU 

nr załącznika ......................

INFORMACJA NA TEMAT WIELKOŚCI SPRZEDAŻY W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY ORAZ WIELKOŚCI PLANO-
WANEJ SPRZEDAŻY NA NAJBLIŻSZE 6 MIESIĘCY 

nr załącznika ......................

LISTA MIEJSC SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI PRODUKTU 

nr załącznika ......................

INFORMACJE O JAKOŚCI PRODUKTU

1. Dokumenty określające i potwierdzające jakość zgłoszonego produktu (zakreślić odpowiednie):

a. normy produkcyjne  nr załącznika: ......................

b. atesty nr załącznika: ......................

c. patenty nr załącznika: ......................

d. znaki jakości  nr załącznika: ......................

e. znaki bezpieczeństwa  nr załącznika: ......................

f. inne dokumenty  nr załącznika: ......................

2. Posiadane niezależne opinie i oceny dotyczące walorów produktu (np. wyniki badań, rekomendacje)   
(w przypadku produktów spożywczych prosimy o zamieszczenie wyników badań: fizykochemicznych, mikro-
biologicznych, przechowalniczych) 

nr załącznika ......................

OCENA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

1. Opis technologii produkcji z podkreśleniem elementów istotnych dla jakości oraz ekologiczności produkcji 
wraz z opisem wyposażenia technicznego zakładu oraz informacją na temat osoby (osób) odpowiedzialnych 
za produkcję  

nr załącznika ......................

2. Informacja na temat systemu zapewnienia jakości. W jaki sposób, przez kogo i jak często jest dokonywana 
kontrola jakości produkcji? Jakie działania podejmowane są w wyniku tych kontroli?  

nr załącznika …………..……
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OPINIE O PRODUKCIE

1. Czy produkt uzyskał nagrody, wyróżnienia podczas targów, wystaw lub konkursów? TAK/NIE  
Jeżeli TAK, proszę załączyć kopie dyplomów, certyfikatów

nr załącznika …………..……

SPOSÓB INFORMOWANIA O PRODUKCIE

1. Czy firma posiada materiały informacyjne na temat zakładu i zgłoszonego produktu (np.: foldery, katalogi)? 
TAK/NIE 
Jeżeli TAK, proszę załączyć materiały.  

nr załącznika …………..……

2. Czy firma stosuje inne formy informowania o produkcie (np.: reklama w mediach, strona internetowa itp.)? 
TAK/NIE  
Jeżeli TAK, to proszę załączyć przykładowe wycinki reklam  

nr załącznika …………..……

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wypełniony Wniosek Weryfikacyjny należy dostarczyć do biura Organizatora Programu „Naturalnie Bałtyc-
kie” adres: ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

2. Do składanej ankiety weryfikacyjnej należy dołączyć kopię potwierdzenia dokonania opłaty audytorskiej 
w wysokości określonej w Tabeli Opłat Audytorskich, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu 
„Naturalnie Bałtyckie” na konto Programu  „Naturalnie Bałtyckie”: 
Santander Bank Polska S.A. 
nr rachunku: 11 1090 2659 0000 0001 1347 6791 
Odbiorca: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. 
Tytuł: opłata audytorska w Programie „Naturalnie Bałtyckie”, nazwa przedsiębiorcy

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Kompletny Wniosek Weryfikacyjny powinien zawierać:

a. niniejszą ankietę jako pierwszą stronę,

b. spis załączników jako kolejną stronę,

c. kolejne załączniki według spisu.

2. Wszystkie strony wniosku powinny być luźno ze sobą powiązane (wpięte w segregator) przy czym infor-
macje obowiązkowe należy wyraźnie oddzielić zakładką od informacji nieobowiązkowych. Ułatwi to pracę 
ekspertów.

3. Ankieta ma charakter uniwersalny, tzn. przeznaczona jest dla wszystkich rodzajów zgłoszonych produktów. 
Może więc zdarzyć się, iż pojedyncze jej punkty nie odnoszą się do Państwa produktu. Prosimy wówczas 
w odpowiednie miejsca wpisać „nie dotyczy”.

4. W przypadku, gdy w ankiecie nie ma miejsca na wpisanie szczegółowych informacji prosimy podać odpo-
wiedni numer załącznika, w którym umieszczą Państwo odpowiednie informacje.
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OŚWIADCZAM, IŻ:

• Akceptuję  warunki uczestnictwa w Programie „Naturalnie Bałtyckie” określone   
w Regulaminie  Programu przyznawania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”,

• Informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym,

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych przez Organizatora Programu, 
w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem procesu przyznawania prawa do używania znaku 
towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

Miejsce, data       podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszali-
nie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46, REGON: 320047293, e-mail: 
biuro@kgpr.pl, nr telefonu: +48 943516490 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złoże-
nia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy naturalniebaltyckie@kgpr.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rejestracji uczestników Programie „Naturalnie 
Bałtyckie”. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.

………………..…………………….……………… ………………..…………………….……………………..…………



1 ZAŁĄCZNIK NR 4: TABELA OPŁAT AUDYTORSKICH 

TABELA OPŁAT AUDYTORSKICH 

Opłata audytorska za udział jednego produktu w procesie przyznania prawa do używania znaku towarowego 
„Naturalnie Bałtyckie” uzależniona jest od liczby produktów zgłaszanych do procesu i wynosi:

500 zł netto plus 23% VAT za każdy produkt przy zgłoszeniu od 1 do 3 produktów 

400 zł netto plus 23% VAT za każdy produkt przy zgłoszeniu od 4 do 7 produktów

300 zł netto plus 23% VAT za każdy produkt przy zgłoszeniu powyżej 7 produktów



1 ZAŁĄCZNIK NR 5: WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE  

……………………….………………                                                          …………………………………………………
Nazwa firmy,  adres                   Miejscowość, data 

       Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. 
       Organizator Programu „Naturalnie Bałtyckie”

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE  
prawa do używania  znaku towarowego 

„Naturalnie Bałtyckie”

Na podstawie § 10 ust 1 pkt. a)  Regulaminu Programu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego „Na-
turalnie Bałtyckie” i korzystania z niego, zwanego  dalej Regulaminem Programu „Naturalnie Bałtyckie”, wnoszę 
o przedłużenie ważności prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” w zakresie następującego 
rodzaju produktów:

a. .……………………………………………

b. …………………………………………….

c.  …………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, iż wyżej wymienione produkty spełniają wymagania określone 
 w § 5 Regulaminu Programu „Naturalnie Bałtyckie”, a informacje zawarte we Wniosku Weryfikacyjnym i w za-
łącznikach stanowiących podstawę do uzyskania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie” są 
aktualne i  zgodne ze stanem faktycznym.

       ……………………………………………………………
        podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

Wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: naturalniebaltyckie@kgpr.pl 
Telefon do Biura Programu  „Naturalnie Bałtyckie”: (94) 35 164 90

W momencie składania wniosku należy wnieść opłatę audytorską  w wysokości określonej w Tabeli Opłat  
Audytorskich, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu na konto Programu „Naturalnie Bałtyckie”

Odbiorca: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. 
Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 11 1090 2659 0000 0001 1347 6791  
Tytuł: opłata audytorska , …………………nazwa firmy  
(kopię dowodu opłaty audytorskiej prosimy dołączyć do wniosku)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszali-
nie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46, REGON: 320047293, e-mail: 
biuro@kgpr.pl, nr telefonu: +48 943516490 
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego zło-
żenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy naturalniebaltyckie@kgpr.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rejestracji uczestników Programie „Naturalnie 
Bałtyckie”. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.


