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PRAVIDLA   

Přeshraniční burzy práce  

pro uprchlíky z Ukrajiny a obyvatele česko-polského příhraničí  

  

§1  

OBECNÁ USTANOVENÍ  

  

1. Ustanovení těchto pravidel se týkají zásad postupování souvisejících s přistoupením a účastí na 

Přeshraniční burze práce.   

2. Přeshraniční burza práce je realizována v rámci projektu "Společně pro Ukrajinu", který je 

spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-

A Česká republika - Polsko.  

3. Pokud se v těchto pravidlech používá pojem "burza", rozumí se tím Přeshraniční burza práce, 

organizátorem je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. a vystavovatelem se rozumí 

zaměstnavatel, instituce trhu práce a další instituce, které mají na burze informační stánky.  

4. Nadřazenými cíli organizátorů je především: pomoc lidem - uprchlíkům z Ukrajiny a obyvatelům česko-

polského příhraničí, kteří mají zájem o nástup do zaměstnání nebo změnu dosavadního zaměstnání, 

zjistit, jaká jsou očekávání a požadavky místního trhu práce, získat informace o možnostech získání 

nových kvalifikací a umožnit vystavovatelům představení jejich profilů činnosti.  

5. Přeshraniční burza práce se uskuteční 24. května 2023 v Jelení Hoře (Polsko). Program a místo konání 

burzy budou zveřejněny na webových stránkách organizátora od 1. 3. 2023.  

6. Organizátor poskytuje každému vystavovateli zdarma výstavní stůl, dvě místa k sezení, technickou a 

organizační podporu.   

7. Podmínky účasti na burze jsou uvedeny v Pravidlech a v přihlašovacím formuláři.  

8. Odesláním přihlašovacího formuláře se zavazujete k účasti a dodržovaní pravidel burzy.  

9. Vystavovatelé účastnící se burzy a organizátoři se zavazují dodržovat zásady obsažené v těchto 

pravidlech.   

  

§2  

PODMÍNKY ÚČASTI  

  

1. Podmínkou účasti na burze je vyplnění přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na webových 

stránkách www.forumsystem.eu,  do dne 7. 4. 2023.   

2. Počet stánků je omezen. Organizátoři mají právo odmítnout přijetí přihlášky nebo nepřijmout 

vystavovatele k účasti na burze bez udání důvodu. Rozhodujícím kritériem pro účast na Přeshraniční 

burze práce bude pořadí přihlášek.  

3. Organizátor bude vystavovatele informovat o tom, zda byl nebo nebyl zařazen k účasti na burze.  

http://www.forumsystem.eu/
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4. Zasláním přihlašovacího formuláře vystavovatel a jeho zaměstnanci souhlasí s bezplatným použitím 

jejich podobizny prostřednictvím fotografií, audio a video záznamů pořízených během burzy a s jejich 

zveřejněním za účelem propagace projektu "Společně pro Ukrajinu".   

5. Účast na burze je bezplatná.  

§3  

ORGANIZAČNÍ OTÁZKY  

  

1. O rozmístění stánků vystavovatelů rozhoduje organizátor.   

2. Seznam vystavovatelů bude k dispozici na webových stránkách www.karr.pl a together4ukraine.eu.  

3. Vystavovatel je oprávněn inzerovat pouze v rámci svého stánku nebo jiným způsobem stanoveným v 

programu nebo dohodnutým s organizátorem.  

4. Umístění reklam a bannerů mimo stánek v prostoru burzy je nutné dohodnout s organizátorem.  

5. Každý vystavovatel musí být přítomen na stánku po celou dobu trvání burzy. Program burzy bude 

zveřejněn na webových stránkách organizátora od 1. 3. 2023. Každý vystavovatel je povinen dostavit 

se půl hodiny před zahájením burzy, aby mohl připravit výstavní stánek.  

6. Po ohlášení na stánku organizátora obdrží vystavovatel identifikační visačku vystavovatele a bude 

nasměrován na přidělený výstavní stánek.  

7. Organizátor neodpovídá za škody způsobené vystavovateli a třetími osobami, včetně poškození 

exponátů nacházejících se na burze.  

8. Vystavovatel je povinen během trvání burzy dodržovat předpisy BOZP a předpisy požární ochrany.  

9. Vystavovatel je povinen neprodleně informovat organizátora o jakémkoli zjištěném nebezpečí, úrazech 

nebo škodách vzniklých během burzy.   

10. Po skončení burzy je vystavovatel povinen stánek uklidit a nahlásit organizátorovi, že je stánek 

připraven k předání.    

11. Vystavovatelé, kteří mají zájem o možnost vystavovat nabídky práce, si musí materiály vytisknout sami.  

  

§4  

ZRUŠENÍ ÚČASTI  

  

1. Vystavovatel může svou účast na burze kdykoli zrušit. Informace o zrušení účasti je třeba zaslat e-

mailem na adresu aneta.medza@karr.pl.    

2. Organizátor si vyhrazuje právo posunout termín burzy nebo ji zrušit v případě, že se vyskytnou okolnosti, 

které nemůže ovlivnit - bez finančních následků.  
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 §5  

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Vyjádřením svého zájmu zúčastnit se Přeshraniční burzy práce formou vyplnění přihlašovacího 

formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.forumsystem.eu, účastník souhlasí se 

zpracováním svých osobních údajů a potvrzuje, že jste si přečetl níže uvedenou informační doložku.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pro účast na burze nezbytné.   

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s následujícími pravidly:  

INFORMAČNÍ DOLOŽKA  

Podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 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. věstn. EU L 119, s. 1), dále jen 

"GDPR", informujeme, že:   

Správce údajů  Správcem vašich údajů je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. se sídlem v Jelení Hoře, ul. 1 

Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem 0000073772, 

DIČ 611-010-69-61, IČ 230177996.  

Kontaktní údaje  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat ve všech záležitostech 

týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv souvisejících se zpracováním údajů zasláním 

příslušného dopisu na adresu sídla správce nebo e-mailem na adresu: iod@karr.pl.  

Účely zpracování a 

právní základ pro 

zpracování  

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:  

- souvisejícím s přistoupením a účastí na Přeshraniční burze práce v rámci projektu "Společně pro 

Ukrajinu", který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);  
- - případného uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí 

opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);  
- - vyplývajícím z oprávněného zájmu správce nebo třetí strany (např. pro případné zjištění a vymáhání 

nároků) (čl. 6 odst. 1 písm. c, f GDPR).  

Doba, po kterou 

budou údaje 

uchovávány  

Vaše osobní údaje budou uloženy:  
- po dobu nezbytně nutnou k doložení úkonů správce údajů souvisejících s řízením v souvislosti s účastí 

na Přeshraniční burze práce v rámci projektu "Společně pro Ukrajinu" spolufinancovaného Evropskou unií 

z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - 

Polsko, za účelem přípravy a vyúčtování projektových aktivit a archivace dokumentů v souladu s platnými 

předpisy a zákony v této oblasti.  

Příjemci údajů  Vaše osobní údaje mohou být zpřístupňovány:  

- osobám nebo subjektům poskytujícím správci na základě samostatné smlouvy o pověření zpracováním 

údajů následující služby: IT služby, účetnictví, právní služby, technická a organizační podpora za účelem 

monitorování, vykazování, auditu a archivace dokumentace realizovaného projektu (např. účetní kancelář, 

IT servis, právní servis);  

- osobám nebo subjektům, kterým bude dokumentace z řízení zpřístupněna na základě předpisů platných 

pro daný projekt (např. partnerům projektu, tj. Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o.., 

Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ, Sdružení TULIPAN z.s, Okresní hospodářská 

komora Liberec, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Krajská knihovna v Pardubicích, 

Královéhradecký kraj.);  

- subjektům, které vykonávají funkce přímo související s realizací projektu, zejména provádějí evaluační 

průzkum a reportování, a také informační a propagační aktivity prováděné v rámci projektu;  
- - subjektům provádějícím kontrolní a auditní úkoly (kontroly mohou provádět různé instituce, např. orgány 

Evropské unie, Evropský soudní dvůr nebo státní kontrolní orgány).  
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Předávání údajů 

mimo EHP  

Vaše údaje nebudou předávány příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor.  

Práva subjektu údajů  Máte právo na:  
- přístup k obsahu svých údajů (na základě čl. 15 GDPR);   
- opravu svých údajů (na základě čl. 16 GDPR); (uplatnění tohoto práva subjektem údajů nesmí 

vést ke změně v rozsahu, který je v rozporu se zákonem);  
- omezení zpracování svých údajů (na základě čl. 18 GDPR s výhradou případů, uvedených v čl. 

18 odst. 2 GDPR); (Žádost o omezení zpracování neomezuje zpracování osobních údajů až do ukončení 

tohoto řízení).  
Nepřísluší vám:  
- právo na výmaz osobních údajů v souvislosti s čl. 17 odst. 3 písm. b, d nebo e GDPR;  
- právo na přenositelnost osobních údajů, uvedené v čl. 20 GDPR;  
- na základě čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, neboť 

právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.   
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že 

zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s ustanoveními GDPR. Chcete-li uplatnit výše 

uvedená práva, obraťte se na správce údajů. To lze provést zasláním příslušné žádosti na adresu sídla 

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

Informace o 

automatizovaném 

rozhodování  

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nedochází k 
automatizovanému rozhodování.  
  

Informace o 

dobrovolném 

poskytnutí údajů  

Poskytnutí osobních údajů, které se Vás přímo týkají, je dobrovolné a souvisí s Vaší účastí v řízení - v 

souvislosti s přistoupením a účastí na Přeshraniční burze práce v rámci projektu "Společně pro Ukrajinu" 

spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg 

V-A Česká republika. Pokud některé údaje neuvedete, nebudete se moci zaregistrovat a účastnit se 

Přeshraniční burzy práce.    

                                                            

§5  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  

1. Záležitosti neupravené těmito pravidly se řídí obecně platnými polskými právními předpisy, včetně 

ustanovení občanského zákoníku.  

2. Veškeré případné spory vzniklé mezi organizátorem a vystavovatelem bude řešit soud příslušný 

podle sídla organizátora.  

3. Pro řešení případných sporů je rozhodující znění těchto pravidel v jazyce polském. Právem 

příslušným pro výklad těchto podmínek je polské právo.  

4. Organizátor si vyhrazuje právo na změny pravidel a programu burzy.  

  

ORGANIZÁTOR  

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Polsko 

www.karr.pl  


