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REGULAMIN  
Transgranicznej Giełda Pracy 

dla uchodźców z Ukrainy i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Przepisy regulaminu obejmują zasady postępowania związane z przystąpieniem i udziałem w 

Transgranicznej Giełdzie Pracy.  

2. Transgraniczna Giełda Pracy realizowana jest w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”, który jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

3. Ilekroć, gdy w Regulaminie, zastosowane zostanie sformułowanie Giełda oznacza to Transgraniczną 

Giełdę  Pracy, Organizator  to Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., natomiast Wystawca 

oznacza pracodawcę, instytucje rynku pracy oraz pozostałe instytucje posiadające na Giełdzie stoiska 

informacyjne. 

4. Celami nadrzędnymi, które przyświecają Organizatorom są przede wszystkim: pomoc osobom – 
uchodźcom z Ukrainy oraz mieszkańcom polsko-czeskiego pogranicza, zainteresowanym w podjęciu 
lub zmianie dotychczasowego zatrudnienia, zapoznanie się z oczekiwaniami i wymogami lokalnego 
rynku pracy, uzyskanie informacji na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, a wystawcom 
zaprezentowanie swoich profili działalności. 

5. Transgraniczna Giełda Pracy odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. Jeleniej Górze. Program Giełdy i 

lokalizacja zostaną opublikowany na stronie Organizatora od 1.03.2023 r. 

6. Organizator  zapewnia każdemu z Wystawców bezpłatne miejsce wystawowe stół, dwa miejsca 

siedzące, obsługę techniczną i organizacyjną.  

7. Warunki uczestnictwa w Giełdzie określa Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy. 

8. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa i 

przestrzegania Regulaminu Giełdy. 

9. Wystawcy biorący udział w Giełdzie oraz Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania zasad 

zawartych w Regulaminie.  

 
§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Warunkiem udziału w Giełdzie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.forumsystem.eu do dnia 07.04.2023 r.  

2. Liczba stoisk jest ograniczona. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź 

niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Giełdzie bez podania przyczyny. Decydującym kryterium o 

udziale w Transgranicznej Giełda Pracy będzie kolejność zgłoszeń. 

3. Organizator poinformuje Wystawcę o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w 

Giełdzie. 

4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Wystawcy i jego 

pracowników na bezpłatne wykorzystanie wizerunku poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo 

wykonywane w trakcie Giełdzie i publikowania ich w celu promocji projektu „Wspólnie dla Ukrainy”.  

http://www.forumsystem.eu/
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5. Uczestnictwo w Giełdzie jest bezpłatne. 

§3 

KWESTIE ORGANIZACYJNE 

 

1. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator.  

2. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej www.karr.pl i  together4ukraine.eu 

3. Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska lub w inny sposób 

przewidziany programowo, względnie uzgodniony z Organizatorem. 

4. Umieszczenie reklam, banerów poza stoiskiem na terenie Giełdy odbywa się w uzgodnieniu z 

Organizatorem 

5. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania Giełdy. Program 

Giełdy zostanie opublikowany na stronie Organizatora od 1.03.2023 r. Każdy Wystawca zobligowany 

jest do przybycia pół godziny przed rozpoczęciem Giełdy w celu przygotowania stoiska 

wystawienniczego. 

6. Po zgłoszeniu się na stoisku Organizatora - Wystawca otrzymuje Identyfikator Wystawcy i zostaje 

skierowany na przydzielone stanowisko wystawowe. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawców i osoby trzecie, 

w tym uszkodzenia eksponatów znajdujących się na Giełdzie. 

8. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w czasie trwania 

Giełdy. 

9. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych 

zagrożeniach, wypadkach lub szkodach w trakcie Giełdy.  

10. Po zakończeniu Giełdy Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska oraz zgłoszenia 

Organizatorowi gotowości zdania stoiska.   

11. Wystawcy zainteresowani  możliwością wystawienia ofert pracy zobowiązani są do druku materiałów 

we własnym zakresie. 

 

§4 

ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 

 

1. Wystawca może odwołać udział w Giełdzie w dowolnym terminie. Odwołanie powinno być przesłane 

drogą e-mailą na adres aneta.medza@karr.pl   

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Giełdy lub ich odwołania  

w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie są od niego zależne – bez ponoszenia konsekwencji 

finansowych. 

 

 

 

 

http://www.karr.pl/
mailto:aneta.medza@karr.pl
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§5 

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażenie chęci udziału w Transgranicznej Giełdzie Pracy poprzez wypełnienie Formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forumsystem.eu jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych oraz stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą 

informacyjną zamieszczoną poniżej. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału Giełdzie.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy zachowaniu poniższych zasad: 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 119, s. 1), dalej „RODO", informujemy, że:  

Administrator 

danych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 
w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do KRS pod numerem 0000073772, 
NIP 611-010-69-61, REGON 230177996. 

Dane kontaktowe 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 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
- związanym z przystąpieniem i udziałem w Transgranicznej Giełdzie Pracy w ramach Projektu „Wspólnie 
dla Ukrainy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
- ewentualnego zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
- wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią 
(np. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń); (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO). 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
- przez czas niezbędny do udokumentowania podjętych przez administratora danych czynności 
związanych z postępowaniem w związku z udziałem w Transgranicznej Giełdzie Pracy w ramach Projektu 
„Wspólnie dla Ukrainy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w zakresie 
przygotowania i rozliczenia działań projektowych oraz archiwizacji dokumentów zgodnie  z obowiązującymi 
w tym zakresie regulacjami i przepisami prawa. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie: 

- osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz administratora danych na podstawie odrębnej umowy 
powierzenia danych: usługi informatyczne, księgowe, prawne, wsparcia technicznego i organizacyjnego w 
celu monitoringu, sprawozdawczości, audytu i archiwizacji dokumentacji realizowanego projektu (np. biuro 
rachunkowe, obsługa IT, obsługa prawna); 
- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
regulacje dotyczące danego projektu (np. partnerom projektu tj. Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej NOVUM z o.o., Fundacji 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.); 

- podmiotom wykonującym funkcje bezpośrednio związane z realizacją projektu w tym w szczególności 
realizującym badania ewaluacyjne i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi 
prowadzonymi w ramach projektu; 
- podmiotom wykonującym zadania związane z kontrolą i audytem (kontrole mogą być realizowane przez 
różne instytucje jakimi są np. organy Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub 
państwowe organy kontrolne). 

Przekazywanie 

danych poza EOG 

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

http://www.forumsystem.eu/
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Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO);  
- sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO); (skorzystanie z tego prawa przez osobę, 
której dane osobowe dotyczą, nie może skutkować zmianą w zakresie niezgodnym z przepisami prawa); 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych (na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO). (Żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.) 

Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić  
przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@karr.pl 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

Informacja o 

dobrowolności 

podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne 
i  związane z udziałem w postępowaniu - związanym z przystąpieniem i udziałem w Transgranicznej 
Giełdzie Pracy w ramach Projektu „Wspólnie dla Ukrainy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości rejestracji i udziału 
w Transgranicznej Giełdzie Pracy.   

                                                           

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą będą rozpatrywane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuję się jako obowiązujący tekst niniejszego 

regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym przy interpretacji niniejszego Regulaminu jest 

prawo polskie. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmian w regulaminie oraz programie Giełdy. 

 

ORGANIZATOR 

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra 

www.karr.pl 

 

 


