Regulamin Uczestnictwa w 25. Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm
§ I Postanowienia ogólne
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec GOŚCI i FIRM 25. Polsko-NiemieckoCzeskim Forum Kooperacji Firm, których Organizatorem jest Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
KRS 0000073772 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, NIP 611-010-69-61, REGON:
230177996.
Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, KRS 0000073772, NIP 611-010-69-61, REGON: 230177996.
Forum: 25. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm składające się w 2 części: seminarium
dla Gości i Firm oraz Giełdy kooperacyjnej dla Firm.
Giełda kooperacyjna: spotkania B2B, w godzinach 13:40-17:00, trwające max 20 min jedno, według
ściśle określonego harmonogramu, który FIRMY otrzymują w dniu Forum podczas rejestracji.
FIRMA: podmiot (przedsiębiorca, stowarzyszenie i inne) dokonujący rejestracji na Forum poprzez
formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora www.karr.pl lub www.forum.karr.pl,
Firma:
-bierze udział w giełdzie kooperacyjnej,
-otrzymuje wpis do katalogu.
Obowiązki FIRMY:
• Rejestracja jako FIRMA na stronie www.karr.pl lub www.forum.karr.pl od 6.08.2018 do
20.09.2018;
• Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza. „Opis działalności” powinien zawierać
opis czym zajmuje się firma, najważniejsze produkty /usługi lub grupy produktów, min. 50
znaków. „Życzenia kooperacyjne” powinny zawierać co najmniej opis jakich partnerów
poszukuje FIRMA, z jakiej branży, w jakim celu, min.50 znaków;
• Informacje podane w Formularzu zostaną wydrukowane w katalogu, dlatego opis powinien
być poprawny pod względem językowym,
• za dane podane w treści Formularza zgłoszeniowego odpowiada wyłącznie Firma;
• Do dnia 5.10.2018r. Firmy otrzymają informacje dotyczące utworzenia konta (link do
rejestracji, login i hasło) do umawiania spotkań / indywidualnego doboru partnerów do rozmów
poprzez Internet na Giełdę kooperacyjną;
• Partnerów na Giełdę kooperacyjną należy wybrać do 19.10.2018 do godz. 12:00;
• Każda FIRMA może zostać wybrana na spotkanie przez inną dowolną FIRMĘ;
• FIRMA ma obowiązek wziąć udział we wszystkich umówionych spotkaniach;
• Należy zarejestrować się w dniu Forum 24.10.2018r. w biurze rejestracji.
FIRMA otrzyma w dniu rejestracji:
-identyfikator
-materiały konferencyjne
-harmonogram spotkań B2B – Giełda kooperacyjna
-ankietę anonimową
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GOŚĆ: podmiot (osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, jst, ngo i inne)
dokonująca rejestracji na Forum poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej
Organizatora www.karr.pl lub www.forum.karr.pl. GOŚĆ nie bierze udziału w giełdzie kooperacyjnej
(B2B).
Obowiązki Gościa:
• Rejestracja jako Gość na stronie www.karr.pl lub www.forum.karr.pl od 6.08.2018 do
20.09.2018;
• Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza;
• Zarejestrować się w dniu Forum 24.10.2018r. w biurze rejestracji Forum.
§ II Zgłoszenie udziału
1. Rejestracja na stronie www.karr.pl lub www.forum.karr.pl od 6.08.2018 do 20.09.2018;
Wymagane jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Firma / Gościem a Organizatorem.
3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 20.09.2018r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń
uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Forum.
5. Firma/Gość zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełnienia formularza rejestracyjnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
formularza rejestracyjnego błędnych danych Firmy /Gościa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Firm / Gości i publikowania nazw
Firm biorących udział w Forum.
8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z
Organizatorem oraz na przesłanie FIRMIE środkami komunikacji elektronicznej informacji
handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do
pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej
na adres iod@karr.pl niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
9. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą
potwierdzeniem udziału.
10. Każda zarejestrowana Firma/Gość otrzyma podczas Forum identyfikator oraz materiały
konferencyjne.
§ III Stoiska informacyjne
Organizator zapewnia stoiska informacyjne wyłącznie dla współorganizatorów oraz partnerów Forum.
§ IV Płatności
Udział w Forum jest bezpłatny (max 2 osoby z Firmy).
§ V Rezygnacja z uczestnictwa
1. FIRMA: w przypadku rezygnacji Firma zobowiązana jest do przekazania informacji
Organizatorowi do dnia 1.10.2018r. na adres jerzy.kusnierz@karr.pl lub pod nr tel.
+48 600 837 174;
2. GOŚĆ: w przypadku rezygnacji Gość zobowiązany jest do przekazania informacji
Organizatorowi do dnia 10.10.2018r. na adres jerzy.kusnierz@karr.pl lub pod nr tel. +48
600 837 174;
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§ VI OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (w skrócie: KARR S.A.), wpisana
do KRS pod numerem 0000073772, NIP 611-010-69-61, REGON 230177996.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby
administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl.
3. Dane przetwarzane będą w celu i czasie niezbędnym do realizowania działań promocyjnych
i marketingowych administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku
udokumentowania podjętych czynności w celu przygotowania Polsko-Niemieckiego-Czeskiego
Forum Kooperacji Firm w ramach projektu „InnoCoopPolSax”. Wykonana przez pracowników
administratora dokumentacja zdjęciowa (w tym Pani/Pana wizerunek) może zostać wykorzystana
w celu udokumentowanie podjętych działań w ramach projektu oraz w celach marketingowych i
promocyjnych KARR S.A. w tym przez ich publikację na stronie internetowej KARR S.A. oraz za
pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, Instagram.
4. Jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Pan/Panią zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi
zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych
- sprostowania danych,
- ich usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu:
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to
zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na
adres: iod@karr.pl
§ VII Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom Forum.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Forum.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Forum i zobowiązuje
się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
Organizator
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