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Jednací řád účasti 

na II Fóru cestovního ruchu  „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“ 
30. 09. 2020  

Platinum Mountain Hotel & Spa, ul. Kilińskiego 15B, 58-580 Szklarska Poręba 
 
Ustanovení tohoto jednacího řádu se vztahují na účastníky II Fóra cestovního ruchu „Turistika na pomezí 
Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“, jehož pořadatelem je Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s., se 
sídlem v Jelení Hoře, ul. 1-go Maja 27, zapsána v obchodním rejstříku KRS 0000073772 (číslo v národním 
soudním rejstříku) u Okresního soudu ve Vratislavi - Fabryczna, DIČ 611-010-69-61, IČO: 230177996. 
 

ODDÍL I Obecná ustanovení 
1. Následující pojmy použité v tímto jednacím řádu se považují za: 
 a) Pořadatel: Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s., ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelení Hora, 
KRS 0000073772, DIČ 611-010-69-61, IČO: 230177996. 
 b) Fórum: II Fórum cestovního ruchu  „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“ 
 c) Účastník fóra: subjekt (fyzické osoby, instituce podnikatelského prostředí, podnikatelé, jednotky 
místní samosprávy, nevládní organizace a další), kteří se registrují na fóru prostřednictvím online formuláře 
dostupného na webových stránkách www.forumsystem.eu                        
 
2. Povinnosti účastníka fóra: 

 a) Registrace na internetové stránce www.forumsystem.eu od 27. 07. 2020 do 11. 09. 2020, nebo do 
posledního volného místa; 
 b) Vyplnění všech povinných polí formuláře; 
 c) Zaregistrujte se na Fóru dne 30. 09. 2020 v kanceláři registrace fóra. 

 
ODDÍL II Žádost o účast 

Registrace na internetové stránce www.forumsystem.eu od 27. 07. 2020 do 11. 09. 2020, nebo do posledního 
volného místa; 

1. Vyžaduje se vyplnění všech povinných polí formuláře. 
2. Vyplnění formuláře přihlášky souvisí s přijetím tohoto jednacího řádu a dodržováním právních předpisů 

a veškerých dalších ujednání mezi účastníkem fóra a pořadatelem. 
3. Žádosti musí být podány nejpozději do 11. 09. 2020.   
4. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přijímání žádostí k účasti dříve, pokud dojde k vyčerpání míst na 

fóru. 
5. Účastník fóra se zavazuje vyplnit registrační formulář správně a v souladu se skutečným stavem. 
6. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené zadáním nesprávných údajů účastníka fóra do 

registračního formuláře. 
7. Pořadatel si vyhrazuje právo disponovat seznamem účastníků fóra. 
8. Vyplnění přihlášky se rovná souhlasu s poskytnutím obchodní e-mailové adresy třetím stranám 

spolupracujícím s pořadatelem a zasláním informací účastníkovi fóra elektronickými komunikačními 
prostředky obchodních nebo marketingových informací. Osoba, která takový souhlas nevyjádří, je 
povinna informovat pořadatele o takovém rozhodnutí písemně elektronickými prostředky na adresu 
iod@karr.pl ihned po vyplnění přihlášky.  

9. Po ukončení registrace zašle pořadatel elektronickou cestou potvrzení o účasti. 
10. Každý účastník fóra obdrží během fóra identifikátor a konferenční materiály. 
11. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez uvedení důvodu, zejména pokud dojde k 

vyčerpání limitu dostupných míst. Pořadatel oznámí účastníkovi odmítnutí přijetí žádosti ihned po 
odeslání přihlášky, nejpozději do 7 dnů ode dne jejího přijetí. 
 

ODDÍL III Informační stánky 
Pořadatel zajišťuje informační stánky pouze pro spoluorganizátory a partnery fóra. 
 
                                                                ODDÍL IV Platby 
Účast na fóru je zdarma (maximálně 2 osoby od 1 subjektu). 
 

ODDÍL V Rezignace z účasti 
V případě rezignace je účastník fóra povinen poskytnout pořadateli informace na následující adresu 
marta.lipnicka@karr.pl nebo na tel. +48 75 75 27 502. 
 

http://www.forumsystem.eu/
http://www.forumsystem.eu/
http://www.forumsystem.eu/
mailto:marta.lipnicka@karr.pl
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ODDÍL VI OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Výrazem Nařízení nebo GDPR používaným v tomto oddílu se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES - obecný předpis o ochraně údajů (Úř. Věst. UE 
L 2016.119.1).Vyjádření přání účastnit se II Fóra cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, 
Jizerských hor a Lužic“ se rovná souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů a potvrzuje, že jste si 
přečetli následující informační doložku. 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s následujícími pravidly: 
Informační doložka: 
V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení, rádi bychom vás informovali, že: 
1. Správcem vašich údajů je Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s., ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelení 

Hora (KARR S.A.) KRS 0000073772, DIČ 611-010-69-61, IČO: 230177996.  
2. Správce jmenoval inspektora ochrany údajů, kterého lze ve všech záležitostech týkajících se zpracování 

osobních údajů a využívání práv spojených se zpracováním údajů kontaktovat zasláním příslušného 
dopisu na adresu sídla správce nebo prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese: iod@karr.pl. 

3. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem a po dobu nezbytnou k provedení propagačních a 
marketingových aktivit správce a ke splnění povinnosti správce zdokumentovat přijatá opatření za účelem 
přípravy II Fóra cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“ v rámci 
projektu II Fórum cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“, který je 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Fondu malých 
projektů Interreg Polsko-Sasko 2014-2022. 

4. Fotodokumentace vytvořená zaměstnanci správce (včetně vaší image) může být použita k dokumentování 
činností prováděných v rámci projektu a pro marketingové a propagační účely KARR S.A., včetně jejich 
zveřejnění na webových stránkách KARR S.A. a prostřednictvím sociálních sítí jako je Facebook, 
Instagram.  

5.  Vaše údaje mohou být zpracovávány na základě:  
- čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, tj. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v jednom 
nebo více určených cílech, tj. pro marketingové účely, včetně propagace nabízených produktů a služeb 
poskytovaných společností KARR S.A. a subjekty, které spolupracují s KARR S.A.; 
- čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR - tj. za účelem splnění právní povinnosti správce vyplývající z platných 
právních předpisů (např. vystavování a uchovávání osvědčení, faktur nebo účetních dokladů, provádění 
plateb, vyúčtování projektu atd.); 
- čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR - oprávněný zájem správce, aby byl zajištěn kontakt s cílem určit, hájit a 
vymáhat pohledávky a archivovat údaje. 

6. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro výše uvedené účely neexistuje automatizované 
rozhodování. 

7. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům podporujícím KARR S.A. v jejích činnostech na 
základě smlouvy o pověření (např. účetní kancelář, IT služby, právní služby). 

8. Vaše údaje nebudou předány příjemcům nacházejícím se v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. 
9. Máte právo na: 

- přístup k obsahu svých údajů, 
- opravy údajů, 
- omezení zpracování,   
- přenos údajů,  
- zrušení povolení kdykoli, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na 
základě souhlasu před jeho zrušením.  

 10. V situacích stanovených zákonem máte právo: 
- právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, 
- právo podat žalobu k orgánu dozoru, který se zabývá ochranou osobních údajů, pokud se domníváte, 
že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. 

 
ODDÍL VII Další ustanovení - COVID 

1. Vzhledem k existujícím omezením souvisejícím se stavem epidemie na území Polské republiky způsobeným 
šířením viru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc COVID-19, účastník souhlasí se zpracováním, včetně sdílení, 
svých osobních údajů ve formě: jména, příjmení, kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa / 
korespondenční adresa) a to na žádost příslušných hygienických zařízení (např. Krajská hygienická a 
epidemiologická stanice v Jelení Hoře, ul. Jana Kasprowicza 17, 58 - 500 Jelenia Góra) v případě infekce nebo 
zjištění, že účastník byl v přímém kontaktu s infikovanou osobou v souladu s platnými předpisy o prevenci, 
protiopatření a tlumení SARS - CoV-2 (COVID-19). 
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2.  Výše uvedené osobní údaje účastníka pro účely popsané v odstavci 1, budou zpracovávány pořadatelem 
do 14 dnů od data zahájení Fóra. 
3. Účastník Fóra je povinen: 
 a) samostatně se vybavít osobními ochrannými prostředky. 
 b) zakrývat si ústa a nos během Fóra.  
 c) podrobit se kontrole teploty službami určenými pořadatelem nebo osobou určenou subjektem, kde    
se bude Fórum konat, bezprostředně před začátkem Fóra. Pořadatel může odmítnout přístup do prostoru akce 
osobě, která se nepodrobí prohlídce nebo výsledek kontroly odhalí vysokou teplotu, tj. vyšší než 38 ° C. 

d) udržovat přiměřenou sociální vzdálenost od ostatních účastníků v souladu s pokyny hlavní hygienické 
stanice. 
4. Pokud se u něj objeví příznaky infekce COVID-19 do 14 dnů ode dne účasti na Fóru, je povinen o této 
skutečnosti neprodleně uvědomit příslušné místní sanitární a epidemiologické služby a Pořadatele na e-
mailovou adresu: biuro@karr.pl a podniknout nezbytné kroky podle údajů KHS 
https://www.gov.pl/web/koronawirus.  
 

 
ODDÍL VIII Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel nezajišťuje ubytování účastníkům Fóra. 
2. Pořadatel si vyhrazuje právo do odvolání nebo odložení Fóra, aniž by bylo nutné účastníkovi vyplatit náhradu, 
v případě okolností, které jsou mimo jeho kontrolu. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo, aniž by bylo nutné účastníkovi vyplatit náhradu, kdykoli zrušit Fórum v případě, 
že není možné zorganizovat II Fórum cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“ 
kvůli existujícím omezením souvisejícím s epidemií v Polské republice způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, 
který způsobuje nemoc COVID-19. 
4. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v programu Fóra a zavazuje se zveřejňovat aktuální informace 
na webových stránkách www.karr.pl. 

 
                                                               

Pořadatel: 
Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s. 

(Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) 
Ul.1 Maja 27 

58-500 Jelenia Góra 
 


