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Regulamin Uczestnictwa w 27. Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm 

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec GOŚCI  i  FIRM 27. Polsko-Niemiecko-Czeskim 

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: 27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm  w dniu 25.11.2020 r. składające się z 2 części: 

seminarium dla Gości i Firm oraz Giełdy kooperacyjnej dla Firm.  

 

Giełda kooperacyjna: spotkania B2B w dniu 25.11.2020 r. , w godzinach 13:00-17:00, trwające 15 minut 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 www.forumsystem.eu  

 

Firma: 

-bierze udział w giełdzie kooperacyjnej, 

-otrzymuje wpis do katalogu. 

 

Obowiązki FIRMY: 

• Rejestracja jako FIRMA na stronie www.forumsystem.eu od 1.09.2020 do 25.10.2020, lub do 

wyczerpania miejsc; 

• Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza. „Opis działalności” powinien zawierać opis 

czym zajmuje się firma, najważniejsze produkty / usługi lub grupy produktów, min. 50 znaków 

• Informacje o FIRMIE 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; 

• 2.11.2020r. na twoim koncie będzie dostępna zakładka  TWOJE SPOTKANIA. Będzie tam dostępna 

lista Firm wraz z opisami, z którymi będzie można się umawiać. 

• Partnerów na Giełdę kooperacyjną należy wybrać do 20.11.2020 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 25.11.2020 r. w biurze rejestracji. 

FIRMA otrzyma w dniu rejestracji: 

-identyfikator 

-materiały konferencyjne 

-harmonogram spotkań B2B – Giełda kooperacyjna 

 

http://www.forumsystem.eu/
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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.forumsystem.eu. GOŚĆ nie bierze udziału w giełdzie kooperacyjnej (B2B). 

Obowiązki Gościa: 

• Rejestracja jako Gość na stronie www.forumsystem.eu od 1.09.2020 do 25.10.2020, lub do 

wyczerpania miejsc; 

• Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza;  

• Zarejestrować się w dniu Forum 25.11.2020r. w biurze rejestracji Forum. 

ROZDZIAŁ II Zgłoszenie udziału 

Rejestracja na stronie www.forumsystem.eu od 1.09.2020 do 25.10.2020; 

1. 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 

Firmą / Gościem a Organizatorem. 

3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 25.10.2020r.   

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. 

 

ROZDZIAŁ III Stoiska informacyjne 

Organizator zapewnia stoiska informacyjne wyłącznie dla współorganizatorów oraz partnerów Forum. 

 

ROZDZIAŁ IV Płatności 

Udział w Forum jest bezpłatny (max 2 osoby z Firmy).  

 

ROZDZIAŁ V Rezygnacja z uczestnictwa 

1. FIRMA: w przypadku rezygnacji Firma zobowiązana jest do przekazania informacji Organizatorowi do 

dnia 31.10.2020r. na adres marta.lipnicka@karr.pl lub pod nr tel. +48 75 75 27 502.  

2. GOŚĆ: w przypadku rezygnacji Gość zobowiązany jest do przekazania informacji Organizatorowi do 

dnia 8.11.2020r. na adres marta.lipnicka@karr.pl lub pod nr tel. +48 75 75 27 502. 

 
 
 

http://www.forumsystem.eu/
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ROZDZIAŁ VI Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

Użyte w niniejszym rozdziale określenie Rozporządzenie lub RODO oznacza Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 2016.119.1).  

Wyrażenie chęci udziału w  27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie państwa dawnych osobowych oraz stanowi potwierdzenie zapoznania 
się z poniższą klauzulą informacyjną.  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, że: 
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, 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. Pani/Pana dane osobowe 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 27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm. 
- w celu i czasie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających ze szczególnych regulacji 
prawnych ciążących na administratorze.   

4. 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. 

5.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. a  RODO tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tj. w celach marketingowych  w tym 
promocji oferowanych produktów i usług świadczonych przez KARR S.A. oraz podmiotów 
współpracujących z KARR S.A; 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze  wynikającego z obowiązujących przepisów prawa (np. wystawianie i 
przechowywanie zaświadczeń, faktur albo dokumentów księgowych, dokonywania płatności, 
rozliczenie danego projektu etc.); 
- art. 6 ust. 1 lit. d RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej  (np. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);  
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – (np. w celu 
zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie podmiotom wspierającym KARR S.A. 
w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia (np. biuro rachunkowe, obsługa IT, obsługa 
prawna) oraz podmiotom, co do których obowiązek przekazania danych wynika z mocy obowiązanych 
przepisów (np. stacja sanitarno-epidemiologiczna). 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych,  
- sprostowania danych,  
- ograniczenia przetwarzania,   
- przenoszenia danych,  
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- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 10. 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 o 
ochronie danych osobowych.  

 
ROZDZIAŁ VII Postanowienia Dodatkowe - COVID 

1. Ze względu na istniejące obostrzenia związane z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem 
epidemii spowodowanej rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  powodującego chorobę COVID-19, 
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnianie, swoich danych osobowych w postaci: imienia, 
nazwiska, danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/adres do korespondencji) celem 
przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Jeleniej Górze, ul. Jana Kasprowicza 17, 58 – 500 Jelenia Góra) na wypadek zakażenia lub wykrycia, że 
Uczestnik przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV-2 (COVID-19).  

2.  Powyższe dane osobowe Uczestnika, dla celów opisanych w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora 
do 14 dni od daty rozpoczęcia Forum.  

3. Uczestnik Forum jest zobowiązany do: 
 a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, 
 b) zakrywania ust i nosa w trakcie Forum, 
 c) poddania się kontroli temperatury przez służby wyznaczone przez Organizatora lub osobę 
 wyznaczoną przez podmiot w miejscu którego odbędzie się Forum, bezpośrednio przed 
 rozpoczęciem Forum. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, która nie 
 podda się kontroli lub wynik kontroli wskaże wysoką temperaturę, tj. przekraczającą 38 ° C,   

d) zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych uczestników, zgodnie z 
 wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

4. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału Uczestnika w Forum wystąpią u niego objawy zakażenia 
COVID-19, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne 
i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: biuro@karr.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg. 
wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.  
5. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Organizator, bezpośrednio przed rozpoczęciem 
27. Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm, może poinformować/ lub poinformuje Uczestników 
Forum o aktualnych na dzień zorganizowania Forum (lub na dzień 25.11.2020 r.) wytycznych w zakresie 
zachowania zasad bezpieczeństwa przez Uczestników wydarzenia.  

 
ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom Forum.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo, bez konieczności ponoszenia odszkodowania wobec Uczestnika, w 
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Forum.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo, bez konieczności ponoszenia odszkodowania wobec Uczestnika, do 
odwołania Forum w każdym czasie, w sytuacji braku możliwości organizacji 27. Polsko-Niemiecko-Czeskie 
Forum Kooperacji Firm ze względu na istniejące obostrzenia związane z obowiązującym na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii spowodowanej rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  
powodującego chorobę COVID-19.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Forum i zobowiązuje się do publikacji 
na stronie internetowej www.karr.pl aktualnych informacji. 

 
                                                               

Organizator: 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Ul.1 Maja 27 
58-500 Jelenia Góra 
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