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Podmínky účasti  

26. polsko-německo-českého kooperačního podnikatelského fóra  

 

Kapitola I. Obecná ustanovení  

 

Ustanovení těchto podmínek se vztahují na HOSTY a FIRMY 26. polsko-německo-českého 

kooperačního podnikatelského fóra, jehož pořadatelem je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. se sídlem v Jelení Górze, ul. 1-go Maja 27, zapsaná v obchodním rejstříku KRS pod číslem 

0000073772 u Okresního soudu Wrocław-Fabryczna, NIP [DIČ] 611-010-69-61, REGON [IČ]: 

230177996. 

 

Pojmy použité v těchto Podmínkách mají níže uvedený význam.  

 

Pořadatel:  

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, KRS 0000073772, NIP 611-010-69-61, REGON: 230177996. 

 

Fórum: 26. polsko-německo-české kooperační podnikatelské fórum, které tvoří 2 části: seminář pro 

Hosty a Firmy a Kooperační burza pro Firmy.  

 

Kooperační burza: B2B schůzka v době 13:00–17:00 h každá v délce 15- 20 min podle přesně 

stanoveného harmonogramu, který FIRMY obdrží během registrace v den konání Fóra.  

 

FIRMA: subjekty (podnikatel, sdružení a ostatní), které se na Fórum přihlásí pomocí online formuláře 

na internetových stránkách Pořadatele www.karr.pl nebo www.forum.karr.pl,  

Firma: 

– účastní se kooperační burzy, 

– bude zařazena do katalogu. 

 

Informace pro FIRMY: 

• Registrace FIRMY na stránkách www.karr.pl nebo www.forum.karr.pl od 2.09.2019 do 

25.10.2019; 

• Vyplnění všech povinných položky formuláře. „Popis činnosti“ musí obsahovat popis předmětu 

podnikání firmy, nejdůležitější produkty, služby nebo skupiny produktů, v rozsahu min. 50 

znaků. „Kooperační přání“ musí obsahovat popis jaké obchodní partnery FIRMA hledá, 

z jakého odvětví, s jakým cílem (min. 50 znaků). 

• Informace uvedené ve formuláři budou vytištěny v katalogu. Dbejte proto, prosím, na 

jazykovou úroveň záznamu.  

• Za údaje uvedené v přihlašovacím formuláři odpovídá výhradně Firma. 

• Do 4.11.2019 Firmy obdrží elektronicky informace o zřízení účtu (odkaz na registraci, 

přihlašovací jméno a heslo), potřebné ke sjednávání obchodních jednání/individuálnímu 

výběru obchodních partnerů pro Kooperační burzu.  

• Obchodní partnery na Kooperační burzu je nutno vybrat do 21.11.2019 do 12:00 hod.  

• Každá FIRMA může být požádána o schůzku jinou, libovolnou FIRMOU. 

• FIRMA je povinna se zúčastnit všech sjednaných schůzek.  

• V den zahájení Fóra 27.11.2019 provést registraci v registrační kanceláři. 

FIRMA ke dni provedení registrace obdrží: 

- identifikátor 

- konferenční materiály  

- harmonogram schůzek B2B – Kooperační burza  

 

http://www.karr.pl/
http://www.forum.karr.pl/
http://www.karr.pl/
http://www.forum.karr.pl/
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HOST: subjekty (fyzické osoby, instituce pro podporu podnikání, podnikatelé, samosprávy, nevládní 

organizace a ostatní), které se na  Fórum přihlásí pomoci online formuláře na internetových stránkách 

Pořadatele www.karr.pl nebo www.forum.karr.pl. HOST se neúčastní Kooperační burzy (B2B). 

 

Informace pro Hosta: 

• Registrace Hosta na stránkách www.karr.pl nebo www.forum.karr.pl od 2.09.2019 do 

25.10.2019 

• Vyplnění všech povinných položek formuláře.   

• V den zahájení Fóra 27.11.2019 provést registraci v registrační kanceláři. 

Kapitola II: Přihlášky k účasti 

1. Registrace na internetových stánkách www.karr.pl nebo www.forum.karr.pl probíhá od 

2.09.2019 do 25.10.2019. Vyžadováno je vyplnění všech povinných položek formuláře. 

2. Vyplnění přihlašovacího formuláře je současně odsouhlasením těchto podmínek a závazkem 

dodržovat pořádkové pokyny a veškerá ostatní ujednání učiněná mezi Firmou, Hostem a 

Pořadatelem. 

3. Přihlášky je nutno odeslat do  25.10.2019 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit příjem přihlášek na Fórum v případě obsazení všech 

míst.  

5. Firma a Host se zavazují vyplnit registrační formuláře řádně a v souladu se skutečností.  

6. Pořadatel nenese odpovědnost za škody vzniklé z uvedení chybných údajů Firmy nebo Hosta 

na registračním formuláři.  

7. Pořadatel si vyhrazuje právo volně nakládat se seznamem Firem a Hostů a zveřejnit Firmy 

účastnící se Fóra. m se zpřístupněním e-mailové adresy třetím subjektům, spolupracujícím 

s Pořadatelem a se zasláním obchodní nebo marketingové informace prostředky elektronické 

komunikace. Subjekt, který tento souhlas nechce poskytnout, je povinen vyrozumět písemně 

Pořadatele prostředky elektronické komunikace na adrese iod@karr.pl, bezodkladně po 

vyplnění přihlašovacího formuláře.  

8. Po dokončení registrace zašle Pořadatel informace elektronickou cestou s potvrzením účasti.  

9. Každá registrovaná Firma a Host obdrží během Fóra identifikátor a konferenční materiály. 

Kapitola III. Informační stánky  

Pořadatel zajišťuje informační stánky výhradně pro spolupořadatele a partnery Fóra.  

 

Kapitola IV. Platby 

Účast na Fóru je zdarma (pro max. 2 osoby z Firmy).  

 

Kapitola V. Zrušení účasti  

1. FIRMA: v případě zrušení účasti je Firma povinna informovat Pořadatele do 31.10.2019 na 

adrese marta.lipnicka@karr.pl.  

2. HOST: v případě zrušení účasti je Host povinen informovat Pořadatele do 8.11.2019 na 

adrese marta.lipnicka@karr.pl.  

 

§ VI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Pojem GDPR použitý v tomto paragrafu (kapitole) znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (Úř.  věstník UE L 2016.119.1).  

1. Správcem vašich osobních údajů je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. se sídlem 

v Jelení Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (zkratka KARR S.A.), zapsaná v obchodním 

rejstříku KRS pod číslem 0000073772, NIP [DIČ] 611-010-69-61, REGON [IČ] 230177996. 

2. Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů (IOD), kterého lze kontaktovat ve 

všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů v uplatněním práv souvisejících se 

http://www.karr.pl/
http://www.forum.karr.pl/
http://www.karr.pl/
http://www.forum.karr.pl/
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zpracováním osobních údajů, zasláním dopisu na adresu sídla správce nebo e-mailu na adresu 

iod@karr.pl.  

3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely a po dobu nezbytnou k zajištění propagačních a 

marketingových aktivit správce a splnění povinnosti správce doložit realizovaná opatření při 

přípravě Polsko-německo-českého kooperačního podnikatelského fóra v rámci projektu 

DigiNetPolSax.  

4. Fotografická dokumentace pořízená zaměstnanci správce (obsahující rovněž vaši podobiznu) 

může být využita pro účely dokumentace aktivit uskutečněných v rámci projektu a pro 

marketingové a propagační účely KARR S.A., včetně jejich zveřejnění na internetových stránkách 

KARR S.A. a na profilech sociálních sítí typu Facebook, Instagram. 

5. Vaše údaje mohou být zpracovávány na základě: 

- čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, tj. osoba, které se údaje týkají, udělila souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, tj. pro marketingové účely, včetně propagace 
nabízených produktů a služeb poskytovaných KARR S.A. a subjekty spolupracujícími s KARR S.A 
- čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR – tj. pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
vyplývající z platných právních předpisů (např. vystavování a uschovávání potvrzení, daňových 
dokladů nebo účetních dokladů, provádění plateb, vyúčtování daného projektu atd.); 
- čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – pro účely oprávněných zájmů správce – s cílem zajištění kontaktu, s 
cílem zjištění, hájení a vymáhání nároků a archivace údajů. 

6. V případě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely budou vaše 

údaje přechovávány do doby zpětvzetí souhlasu ke zpracování osobních údajů.  

7. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům podporujícím činnost KARR S.A. na 

základě pověřovací smlouvy (např. účetní kancelář, obsluha IT, právní obsluha). 

8. Vaše údaje nebudou poskytovány odběratelům se sídlem ve státech mimo Evropský 

hospodářský prostor. 

9. Máte právo:  

- na přístup ke svým osobním údajům  
- opravovat osobní údaje,  
- odstranit osobní údaje,  
- omezit zpracování osobních údajů,  
- převádět osobní údaje, 
- podat námitku,  
- vzít kdykoli zpět souhlas bez vlivu na shodu s právem údaje zpracovávat získaným před 
zpětvzetím souhlasu. 

10. V případech uvedených v zákoně máte právo: 

- podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, 

- právo se odvolat ke kontrolnímu orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů, uznáte-li, 
že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ustanoveními obecné směrnice o ochraně 
osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. 

11. Pro uplatnění výše uvedený práv kontaktuje správce osobních údajů zasláním příslušné žádosti 

na adresu sídla správce osobních údajů nebo e-mailem na adresu iod@karr.pl 

 

§ VII. Závěrečná ustanovení  

1. Pořadatel účastníkům Fóra nezajišťuje ubytování.  

2. Pořadatel si vyhrazuje právo, v případech vzniku okolností, na které nemá vliv, odvolat nebo 

změnit termín konání Fóra.  

3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny v programu Fóra a zavazuje se zveřejňovat na 

internetových stránkách aktuální informace.  

 

Pořadatel 
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