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Pravidla účasti na 27. Polsko-německo-českém podnikatelském kooperačním fóru 

 

KAPITOLA I. Všeobecná ustanovení 

Ustanovení těchto Pravidel se vztahují na HOSTY a FIRMY 27. Polsko-německo-českého podnikatelského 

kooperačního fóra, jehož pořadatelem je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. se sídlem v Jelení 

Hoře (Jelenia Góra), ul. 1-go Maja 27, zapsaná do Rejstříku podnikatelů KRS 0000073772 u Obvodního soudu 

pro Wrocław Fabryczna (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej), DIČ 611-010-69-61, IČ: 230177996. 

 

Následujícími pojmy, použitými v těchto Pravidlech, se rozumí:  

 

Pořadatel:  

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, rejstřík podnikatelů KRS 0000073772, DIČ 611-010-69-61, IČ: 

230177996. 

 

Fórum: 27. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum dne 25. 11. 2020, které se skládá ze dvou 

částí: semináře pro Hosty a Firmy a Kooperační burzy pro Firmy.  

 

Kooperační burza: schůzky B2B dne 25.11.2020 od 13:00 do 17:00 hodin, trvající 15 minut každá, dle předem 

stanového harmonogramu, který FIRMY obdrží v den Fóra během registrace.  

 

FIRMA: subjekt (podnikatel, sdružení a další), který se přihlásí na Fórum prostřednictvím online formuláře 

dostupného na webové stránce www.forumsystem.eu  

 

Firma: 

- se účastní kooperační burzy, 

- bude uvedena v katalogu. 

 

Povinnosti FIRMY: 

• Registrace jako FIRMA na webové stránce www.forumsystem.eu od 1. 9. 2020 do 25. 10. 2020 nebo 

do vyčerpání kapacity míst. 

• Vyplnění všech povinných polí ve formuláři. „Popis činnosti” musí obsahovat popis, čemu se firma 

věnuje, nejdůležitější výrobky/služby nebo skupiny výrobků, min. 50 znaků. 

• Informace o FIRMĚ uvedené ve Formuláři budou vytištěny v katalogu, a proto musí být popis z 

jazykového hlediska správný.  

• Za údaje uvedené v přihlašovacím formuláři zodpovídá pouze FIRMA. 

• 2. 11. 2020 bude na Vašem účtu dostupná záložka VAŠE SCHŮZKY. K dispozici bude i seznam Firem, 

s nimiž si bude možné sjednat schůzku, včetně jejich popisů. 

• Partnery na Kooperační burzu je nutné vybrat do 20. 11. 2020 do 12:00 hodin. 

• Každá FIRMA může být vybrána na schůzku jinou libovolnou FIRMOU. 

• FIRMA je povinná se zúčastnit všech sjednaných schůzek. 

• V den Fóra 25. 11. 2020 je nutné se přihlásit v registrační kanceláři. 

V den registrace FIRMA obdrží: 

- identifikační visačku 

- konferenční materiály 

- harmonogram schůzek B2B – Kooperační burza. 
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HOST: subjekt (fyzická osoba, instituce podporující podnikání, podnikatel, územní samosprávný celek, 

nezisková organizace a další), který se přihlásí na Fórum prostřednictvím online formuláře dostupného na 

webové stránce pořadatele www.forumsystem.eu. HOST se neúčastní kooperační burzy (B2B). 

Povinnosti Hosta: 

• Registrace jako HOST na webové stránce www.forumsystem.eu od 1. 9. 2020 do 25. 10. 2020 nebo do 

vyčerpání kapacity míst. 

• Vyplnění všech povinných polí ve formuláři. 

• V den Fóra 25. 11. 2020 je nutné se přihlásit v registrační kanceláři. 

KAPITOLA II. Přihlášení účasti 

Registrace na webové stránce www.forumsystem.eu od 1. 9. 2020 do 25. 10. 2020 

1. Vyžadováno je vyplnění všech povinných polí ve formuláři. 

2. Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník souhlasí s těmito Pravidly a dodržováním pořádkových 

předpisů a veškerých dalších ujednání mezi Firmou/Hostem a Pořadatelem. 

3. Přihlásit se je možné nejpozději do 25. 10. 2020.   

4. Pořadatel si vyhrazuje právo k dřívějšímu uzavření přihlášek k účasti, bude-li vyčerpána kapacita míst 

na Fórum.  

5. Firma/Host se zavazuje vyplnit přihlašovací formulář správně a v souladu se skutečností.  

6. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené chybnými údaji Firmy/Hosta, uvedenými v 

přihlašovacím formuláři. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo nakládat se seznamem Firem/Hostů a zveřejňovat názvy Firem 

účastnících se Fóra.  

8. Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník souhlasí se zpřístupněním firemní emailové adresy třetím 

subjektům spolupracujícím s Pořadatelem a zasláním FIRMĚ obchodní nebo marketingové informace 

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Osoba, která takový souhlas neposkytuje, je 

povinna toto rozhodnutí písemně oznámit Pořadateli prostřednictvím prostředků elektronické 

komunikace na adresu iod@karr.pl, a to ihned po vyplnění přihlašovacího formuláře.  

9. Po ukončení registrace Pořadatel odesílá elektronicky informaci, která je potvrzením účasti.  

10. Každá přihlášená Firma/Host obdrží na Fóru identifikační visačku a konferenční materiály. 

 

KAPITOLA III. Informační stánky  

Pořadatel zajistí informační stánky pouze pro spolupořadatele a partnery Fóra. 

 

KAPITOLA IV. Platby 

Účast na Fóru je zdarma (max. 2 osoby za firmu). 

 

KAPITOLA V. Zrušení účasti 

1. FIRMA: v případě zrušení účasti, je Firma povinna toto oznámit Pořadateli do 31. 10. 2020 na adresu 

marta.lipnicka@karr.pl nebo telefonicky na č. +48 75 75 27 502.  

2. HOST: v případě zrušení účasti, je Host povinen toto oznámit Pořadateli do 8. 11. 2020 na adresu 

marta.lipnicka@karr.pl nebo telefonicky na č. +48 75 75 27 502. 

 
 
 

KAPITOLA VI. Ochrana a zpracování osobních údajů 

Pojem Nařízení nebo GDPR, použitý v této 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 
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pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Úř. věstník 
EU L 2016.119.1).  

Vyjádřením zájmu o účast na 27. Polsko-německo-českém podnikatelském kooperačním fóru souhlasíte 
se zpracováním Vašich osobních údajů a potvrzujete, že jste se seznámili s níže uvedenou informační 
doložkou.  

INFORMAČNÍ DOLOŽKA: 

V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení informujeme, že: 
1. Správcem Vašich osobních údajů je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. se sídlem v Jelení 

Hoře (Jelenia Góra), ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (zkratka: KARR S.A.), zapsaná do soudního 
rejstříku KRS s číslem 0000073772, DIČ 611-010-69-61, IČ 230177996. 

2. Správce jmenoval Inspektora pro ochranu údajů, na kterého je možné se obrátit ve všech otázkách, 
souvisejících se zpracováním osobních údajů a využitím práv souvisejících se zpracováním údajů, formou 
zaslání příslušného dopisu na adresu sídla správce nebo emailu na adresu: iod@karr.pl.  

3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány: 
- za účelem a v době nezbytné k realizaci propagačních a marketingových aktivit správce a za účelem 
povinného doložení aktivit realizovaných správcem s cílem přípravy 27. Polsko-česko-německého 
kooperačního podnikatelského fóra, 
- za účelem a v době nezbytné pro naplnění povinností vyplývajících ze zvláštních legislativních 
předpisů, které se na správce vztahují, 

4. Fotodokumentace (včetně Vašeho obrazového záznamu) pořízena zaměstnanci správce může být použita 
pro doložení aktivit realizovaných v rámci projektu a pro marketingové a propagační účely KARR S.A., 
včetně jejich zveřejnění na webové stránce 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. 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. d GDPR – tj. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osoby, 
jíž se údaje týkají, nebo jiné fyzické osoby (např. v souvislosti se zákonem ze dne 2. března 2020 o 
zvláštních řešeních souvisejících s předcházením, potíráním a bojem proti COVID-19, jiným infekčním 
onemocněním a jimi vyvolaným krizovým situacím);  
- čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí 
strany (např. s cílem zajištění kontaktu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, s cílem 
archivace údajů).  

6. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů pro uvedené účely nedochází k automatickému 
rozhodování. 

7. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům podporujícím činnost KARR S.A. na základě 
pověřovací smlouvy (např. účetní kancelář, podpora IT, právní poradenství), a subjektům, v jejichž případě 
povinnost poskytnutí údajů vyplývá z platné legislativy (např. hygienická stanice), 

8. Vaše údaje nebudou poskytovány uživatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. 
9. Máte právo: 

- přístupu k obsahu svých údajů  
- upravit údaje,  
- omezit zpracování,   
- k přenositelnosti údajů,  
- kdykoliv souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na 
základě poskytnutého souhlasu až do okamžiku odvolání souhlasu. 

 10. V situacích předpokládaných zákonem máte: 
- právo podat stížnost proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, 
- právo podat stížnost k dozorovému orgánu ve věci ochrany osobních údajů, pokud budete mít za to, 
že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů. 
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KAPITOLA VII. Dodatečná ustanovení – COVID 

1. S ohledem na stávající opatření, související se stavem epidemie, vyvolané šířením viru SARS-CoV-2 
způsobujícího nemoc COVID-19, vyhlášená na území Polské republiky, účastník souhlasí se zpracováním, 
včetně poskytování, svých osobních údajů jako je: jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová 
adresa, adresa bydliště/doručovací adresa) za účelem jejich předání na žádost příslušných hygienických služeb 
(např. Okresní hygienická stanice v Jelení Hoře (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej 
Górze), ul. Jana Kasprowicza 17, 58 – 500 Jelenia Góra) v případě nakažení nebo zjištění, že účastník byl v 
přímém kontaktu s nakaženou osobou, v souladu s platnými předpisy týkajícími se předcházení, potírání a boje 
proti SARS-CoV-2 (COVID-19).  

2.  Uvedené osobní údaje účastníka budou, pro účely uvedené v odst. 1, zpracovávány pořadatelem do 14 dnů 
od data zahájení Fóra.  

3. Účastník Fóra je povinen: 
 a) se samostatně vybavit prostředky osobní ochrany, 
 b) zakrývat si ústa a nos během Fóra, 
 c) dát si přímo před zahájením Fóra změřit teplotu službami pověřenými pořadatelem nebo osobou 
pověřenou subjektem, v jehož místě se Fórum uskuteční. Pořadatel může zakázat vstup do prostor akce osobě, 
která nepodstoupí kontrolu nebo při kontrole bude zjištěna vysoká teplota, tj. nad 38 °C,   

d) dodržovat příslušný sociální odstup od jiných účastníků, v souladu s pokyny Hlavního hygienického 
inspektorátu (Główny Inspektorat Sanitarny). 

4. Pokud se v průběhu 14 dnů ode dne účasti na Fóru u účastníka objeví příznaky nákazy COVID-19, je povinen 
bezodkladně oznámit tuto skutečnost místně příslušné hygienické stanici a pořadateli na emailovou adresu: 
biuro@karr.pl, a učinit nezbytné kroky dle doporučení Hlavního hygienického inspektorátu 
https://www.gov.pl/web/koronawirus.  
5. Přímo před zahájením 27. Polsko-německo-českého podnikatelského kooperačního fóra, pořadatel může, v 
souvislosti s epidemiologickou situaci, informovat nebo bude informovat účastníky Fóra o aktuálních pokynech 
platných ke dni konání Fóra (nebo k 25.11.2020), týkajících se dodržování bezpečnostních pravidel účastníky 
akce.  

 
KAPITOLA VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel nezajišťuje účastníkům Fóra ubytování.  
2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo odložit Fórum, aniž by hradil účastníkovi odškodnění, nastanou-li 
okolnosti, na které nemá vliv.  
3. Pořadatel si vyhrazuje právo Fórum kdykoliv zrušit, aniž by hradil účastníkovi odškodnění, nebude-li možné 
27. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum uspořádat s ohledem na stávající opatření 
související se stavem epidemie, vyhlášeným na území Polské republiky, vyvolaným šířením viru SARS-CoV-2 
způsobujícího nemoc COVID-19.  
4. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v programu Fóra a zavazuje se zveřejnit aktuální informace na 
webové stránce www.karr.pl . 

 
                                                               

Pořadatel: 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Ul. 1 Maja 27 
58-500 Jelenia Góra 

Polsko 
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