
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU 

W TARGACH INTARG® 2021 ONLINE NA INTERAKTYWNEJ PLATFORMIE GRIDALY 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i In-

nowacji INTARG® 2021 oraz towarzyszących wydarzeniach: Konkursach, Konferencji i zasady świadcze-

nia usług drogą elektroniczną przez Biuro Współpracy z Zagranicą Tłumaczeń i Reklamy Maria Haller de  

Hallenburg- Illg  z siedzibą w 40-748 Katowice, ul. Obroki 133, NIP 626 144 60 28 (dalej „Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom pod adresem internetowym https://www.intarg.   

haller.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, archiwizację oraz wydruk. 

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed Rejestracją. 

Uczestnik będzie mógł podjąć dalsze działania po wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień 

Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem 

się przez Uczestnika z Regulaminem i pełną akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin określa 

w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. 

§2 

Definicje 

Organizator – Biuro Współpracy z Zagranicą Tłumaczeń i Reklamy Maria Haller de  Hallenburg- Illg z siedzibą 

w 40-748 Katowice, ul. Obroki 133, zarejestrowana w Rejestrze Działalności Gospodarczej NIP: 626 144 60 28 

E-mail kontaktowy: intarg@haller.pl 

Wydarzenie - XIV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021, odbywające się w formie 

online, w dniach 15-16 mające na celu promocję wynalazków, transfer technologii. Szczegółowy program oraz 

harmonogram są dostępne na Platformie Online Wydarzenia oraz na stronie Internetowej 

www.intarg.haller.pl . 

Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność 

gospodarczą, która bierze udział w Wydarzeniu w charakterze Zwiedzającego,  

Wystawca – podmiot biorący udział w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy, Organizatora Konferencji   

Strony – Organizator, Wystawca, Uczestnik. 

Regulamin - niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron. 

Platforma - serwis internetowy dostępny pod adresem live.intarg.haller.pl  dostarczany przez Dostawcę 

Platformy na rzecz Organizatora, na którym świadczona będzie usługa. 

Rejestracja - czynność podejmowana przez Uczestnika w celu zarejestrowania udziału Uczestnika  

w Wydarzeniu, polegająca na wypełnieniu Formularza Rejestracji. 

https://www.intarg/


 

 

Karta Zgłoszeniowa/Umowa – formularz otrzymany od Organizatora drogą mailową do wypełniana                                

i podpisania przez osobę upoważnioną reprezentującą Wystawcę, potwierdzający zgłoszenie udziału                             

w INTARG 2021 Online. Formularz zawiera dane Wystawcy, zestawienie zamówionych przez Wystawcę usług, 

koszt udziału.  

Formularz Rejestracyjny - formularz wypełniany przez Uczestnika dostępny na Platformie po zalogowaniu się 

na niej Uczestnika podczas Rejestracji na Platformie  

Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność 

gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę o współpracy lub świadczenie usług 

na rzecz Organizatora. 

Usługi - usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Wystawcy. 

Dostawca Platformy – Gridal Sp. z o. o z siedzibą w Lublinie przy ulicy Sasankowa 1/22, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612597, NIP: 

7123311439. 

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. Poz. 459) 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1219). 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim                         

i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880). 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  

o Ochronie Danych). 

§ 3 

Wymagania techniczne 

1. Dokonanie Rejestracji na Platformie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji za pośrednictwem Plat-

formy. Czynność ta wymaga połączenia z Internetem oraz użycia przeglądarki internetowej z włączoną 

obsługą javascript oraz akceptacji plików cookies, np. Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Microsoft 

Edge w wersji 1803 lub nowszej, Google Chrome w wersji 65 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 62 lub 

nowszej, Apple Safari w wersji 12 lub nowszej, Opera w wersji 56 lub nowszej. 

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie 

wykorzystywanych urządzeń i sieci. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Uczestnika.              

Organizator odpowiada za przekazane dane od momentu ich zapisania w systemie Organizatora. 

§ 4 

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Organizatora na rzecz Wystawcy jest: 

a) przesłanie przez Wystawcę prawidłowo wypełnionej  Karty Zgłoszeniowej/Umowy  w tym w wersji 

Word) mailem na adres e-mail Organizatora:  a.passia@haller.pl  

b) dokonanie opłaty za udział w wydarzeniu zgodnie z zamówionymi usługami  

2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Organizatora na rzecz Uczestnika jest dokonanie                        

rejestracji na Platformie Online Wydarzenia  

3. Warunkiem Rejestracji jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej  

4. Wystawca - Po otrzymaniu wypełnionej Karty Zgłoszeniowej/Umowy udziału w INTARG 2021 Online                      
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i uiszczeniu należnej opłaty Organizator prześle potwierdzenie rejestracji Wystawcy na Wydarzenie oraz: 

a) link do rejestracji na Platformie Online Wydarzenia oraz  

b) do panelu Wystawcy na stronie Internetowej Wydarzenia  www.intarg.haller.pl  

c) po dokonaniu rejestracji na Platformie Online Wystawca otrzyma dostęp do swojego stoiska online 

w celu wprowadzenia tam ogólnych informacji, grafiki, materiałów informacyjno-promocyjnych, 

materiałów do pobrania (ulotek, zdjęć, prezentacji, itp.), posteru, materiałów Video, danych                   

kontaktowych  

d) DODATKOWO NA STRONIE www.intarg.haller.pl (w panelu Wystawcy), Wystawca wprowadzi dane 

do: publikacji na stronie, do katalogu, na dyplomy oraz dołączy: poster, Video, zdjęcia.  

5. Dokonując Rejestracji Uczestnik oświadcza, że: 

a) Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą.  

b) Podane dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich, 

c) Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go w całości, bez wyjątków i zastrzeżeń  

w tym zakresie oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień, 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi zgodnie z definicją ujętą 

w RODO. 

6. Organizator nie odpowiada za: 

a) nieprawidłowo wpisane dane przez Uczestnika lub Wystawcy, 

b) brak dostępu Uczestnika lub Wystawcy do Internetu uniemożliwiający dokończenie Rejestracji lub 

ograniczenia takiego dostępu, 

c) straty i utracone korzyści Uczestnika lub Wystawcy spowodowane podaniem nieprawidłowych                    

danych przez osobę dokonującą Rejestracji, 

d) strat i utraconych korzyści Uczestnika lub Wystawcy powstałych w wyniku działań lub zaniechań 

osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu. 

7. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do czasu wypełnienia przez Organizatora wszystkich                     

zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

§ 5 

Usługi 

1. Usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika/Wystawcy w związku ze zgłoszeniem udziału 

w INTARG 2021 Online są omówione na Karcie Zgłoszeniowej/Umowie. 

2. Niezależnie od postanowień, o których mowa w §15 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany                   

terminu Wydarzenia w stosunku do terminu podanego wcześniej. Nowy termin Wydarzenia zostanie              

podany Uczestnikowi najpóźniej na 30 dni przed Wydarzeniem za pomocą wiadomości email wysłanej na 

adres podany w Formularzu Rejestracji. Zmiana terminu nie stanowi zmiany Regulaminu i nie zwalnia 

Stron z obowiązku wykonania Umowy, nie może też być podstawą do odstąpienia od Umowy ani do 

poniesienia przez Organizatora dodatkowych kosztów na rzecz Uczestnik. Uczestnikowi nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Organizatora w związku ze zmianą terminu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność 

za podanie adresu elektronicznego, do których nie ma dostępu, w tym w szczególności nieprawidłowego 

adresu lub adresu należącego do innego podmiotu i wynikłe z tego konsekwencje w postaci                                   

nieotrzymania powiadomienia, o którym mowa do powyższego. 
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§ 6 

Płatności za udział w Wydarzeniu  

1. Udział w wydarzeniu dla Uczestnika (w charakterze Zwiedzającego) jest bezpłatny 

2. Udział w wydarzeniu w charakterze Wystawcy, Organizatora Konferencji, itp. jest odpłatny 

3. Opłaty za udział w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy lub Organizatora Konferencji zamieszczone są 

w Karcie Zgłoszeniowej. 

4. Płatnikiem jest Wystawca - podmiot zgłaszający udział w Wydarzeniu poprzez wysłanie wypełnionej Karty 

Zgłoszeniowej/Umowy  udziału w INTARG 2021 Online drogą mailowa na adres Organizatora                            

a.passia@haller.pl 

5. Przesyłając Kartę Zgłoszeniową  do Organizatora, Wystawca wyraża zgodę na przesłanie  

i otrzymanie Faktury (VAT lub proforma) i potwierdzenia rejestracji drogą elektroniczną na adres email 

podany w Formularzu Rejestracji. 

6. Płatność za Usługę udziału w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy/Organizatora konferencji                                

dokonywana jest w formie przelewu na podstawie wystawionej przez Organizatora Faktury. 

§ 7 

Odpowiedzialność 

1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 2 Dostawca Platformy w imieniu Organizatora       

sprawuje stały nadzór nad prawidłowym technicznym funkcjonowaniem Platformy. 

2. Organizator nie gwarantuje stałego dostępu do wszystkich usług i funkcjonalności Platformy ani jego       

bezbłędnego działania. 

3. Korzystanie ze Platformy przez Uczestnika/Wystawcę jest w pełni dobrowolne, a Uczestnik/Wystawca 

korzysta z Platformy całkowicie na własne ryzyko. 

4. Wystawca ma obowiązek zapoznać się z regulaminem UCZESTNICTWA W TARGACH dostępnym na 

stronie www.intarg.haller.pl/regulamin,i228.html 

5. Niezależnie od włączeń wskazanych w poszczególnych punktach, Organizator nie ponosi odpowiedzial-

ności wobec Uczestnika/Wystawcy ani osób trzecich za szkody, krzywdy, utratę korzyści, które mogą            

wyniknąć w związku z: 

a) problemami technicznymi Platformy, w tym jego aktualizacje, działania samych Uczestników/                 

Wystawców lub osób trzecich, dostępność wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalność 

Platformy, 

b) korzystaniem przez Uczestników/Wystawców z informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, 

w tym nie ponoszenie odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Uczestnika/Wystawcę na 

ich podstawie, 

c) obowiązkami Uczestników/Wystawców lub osób trzecich, 

d) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które świadczą usługi na rzecz Uczestników/                          

Wystawców za pośrednictwem Platformy, 

e) usługami, stronami internetowymi i aplikacjami dostarczanymi przez osoby trzecie, 

f) problemy lub ograniczenia techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają 

Uczestnicy, które ograniczają lub uniemożliwiają Uczestnikom/Wystawcom korzystanie z Platformy  

i oferowanych za jej pośrednictwem usług, 

g) korzystaniem przez Uczestnika/Wystawcę z Platformy w sposób niezgodny z przepisami prawa lub 

postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, 



 

 

h) naruszeniami przez Uczestnika/Wystawcę dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, 

i) kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem konta przez osoby trzecie. 

§ 8 

Korzystanie z platformy 

1. Uczestnik/Wystawca zobowiązuje się do korzystania z Platformy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.  

W szczególności niedopuszczalne jest korzystanie z Platformy: 

a) do celów niezgodnych z prawem, 

b) w sposób powodujący jej uszkodzenie, wadliwe działanie lub niestabilność, a także utrudniając                

korzystanie z niej innym Uczestnikom/Wystawcom, 

c) naruszając prawa autorskie innych osób, 

d) podszywając się pod inną osobę lub podmiot, 

e)  w celu publikowania reklam, 

f) w celu kopiowania danych lub treści należących do innych Uczestników. 

2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy.           

Za przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego mogą zostać uznane także działania Uczestnika/                  

Wystawcy stanowiące próbę zdestabilizowania działania Platformy. 

3. Wystawca zobowiązany jest do poszanowania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających                   

z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych  

i przemysłowych innych osób. 

4. Wystawca jest zobowiązany do poszanowania prywatności innych osób. W szczególności zabrania się 

zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Uczestnikach bez ich wyraźnej zgody. 

5. Zabrania się umieszczania i rozpowszechniania na Platformie: 

a. oprogramowania objętego prawami innych osób bez ich wyraźnej zgody, 

b. haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom nieuprawnionym 

dostęp do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub sieci teleinformatycznej, 

c. treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, fałszywym, naruszających przepisy prawa                            

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy 

społeczne  i dobre obyczaje. 

6. Zabrania się wykorzystywania usług świadczonych przez Organizatora do reklamowania towarów, usług, 

komercyjnych serwisów internetowych oraz do wysyłania i udostępniania treści powszechnie                             

uznawanych za spam. 

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Platformy za pośrednictwem               

Dostawcy Platformy odbywa się na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Dostawę Platformy. 

§ 9 

Regulamin porządkowy 

1. Zabrania się Uczestnikom prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze komercyjnym, akwizycyjnym, 

reklamowym, promocyjnym, agitacyjnym lub zbiórek funduszy, a także niezgodnych z obowiązującym 

prawem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Uczestnika, co                      

uniemożliwi mu uczestnictwo w Wydarzeniu, bez podania przyczyny i z uniemożliwieniem ponownego                   

dostępu, a w uzasadnionych przypadkach powiadomi Policję. 



 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Uczestnikowi/Wystawcy, który wzbudziłby 

uzasadnione podejrzenie (ze względu na stan, sposób zachowania i wypowiedzi), że znajduje się pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku ze 

strony Organizatora ze względów organizacyjnych i niepodejmowania działań, które mogłyby                            

zdestabilizować Platformę i świadczone przez Organizatora usługi lub w jakikolwiek sposób utrudnić ko-

rzystanie Platformy przez innych Uczestników. 

5. Uczestnik/Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania                           

powyższego regulaminu. 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Z wyjątkiem, o którym mowa w §2 Wystawca może w terminie 3 dni od zawarcia Umowy odstąpić od 

niej bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Organizatora zwraca wpłaconą kwotę 

na rzecz Uczestnika Wystawcy. Zwrot kosztów następuje na numer rachunku bankowego, z którego                 

została dokonana wpłata, chyba że Wystawca poda inny numer rachunku. 

2. Uczestnikowi/Wystawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym                   

w art. 40 ust. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)  

3. W celu odstąpienia od Umowy Wystawca jest zobowiązany do przesłania na piśmie   oświadczenia                          

o odstąpieniu od Umowy, przesyłając je na adres korespondencyjny Organizatora lub  w formie                            

elektronicznej na adres email Organizatora a.passia@haller.pl . Warunkiem przyjęcia rezygnacji przez     

Organizatora jest przesłanie przez niego potwierdzenia otrzymania takiej rezygnacji. 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Nazwa i logo Wydarzenia, a także treści zamieszczone na Platformie podlegają ochronie prawnej.                          

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wyraźnej                       

pisemnej zgody Organizatora jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator                     

zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, w tym pociągnięcia sprawcy naruszenia do                       

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 3, autorskie prawa majątkowe do elementów                 

graficznych Platformy, a także innych treści i elementów Platformy, stanowiących utwór w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Nr 24, poz. 83 ze zm.), jak 

również wygląd całej Platformy należą do Dostawcy Platformy. Wszelkie kopiowanie, powielanie, rozpo-

wszechnianie i kompilacja elementów Platformy, w tym jego całościowego wyglądu, stanowiących utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 

24 poz. 83 ze zm.) jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Dostawca Platformy 

zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, w tym pociągnięcia sprawcy naruszenia do                        

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

3. W przypadku zamieszczania na Platformie przez Organizatora treści uzyskanych od Wystawcy/Partnera 

Organizatora, w tym logo i nazwy Wystawcy/Partnera, zastrzega się, że podlegają one ochronie prawnej 

oraz prawom autorskim do elementów graficznych i treści uzyskanych od Wystawcy/Partnera stanowią 

utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) przysługują Wystawcy/Partnerowi. Wszelkie ich kopiowanie, powielanie,                

rozpowszechnianie lub opracowywanie jest zabronione, a w przypadku naruszenia tego zakazu                          

Wystawca/Partner może podjąć odpowiednie kroki prawne bezpośrednio przeciwko Uczestnikowi,                    

w tym pociągnąć go do odpowiedzialności odszkodowawczej. 
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§ 12 

Ochrona danych osobowych 

Deklarując swój udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez                

administratora danych osobowych – Biuro Współpracy z Zagranicą Tłumaczeń i Reklamy Maria Haller                          

de Hallenburg- Illg  z siedzibą w 40-748 Katowice, ul. Obroki 133, numer NIP 626 144 60 28 

Strona podaje swoje dane dobrowolnie i ma możliwość ich poprawiania i usuwania, z wyjątkiem danych,                   

do których przetwarzania Organizator ma uprawnienia z mocy przepisów prawa. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Biuro Współpracy z Zagranicą Tłumaczeń i Reklamy Maria Haller                      

de  Hallenburg- Illg  z siedzibą w 40-748 Katowice, ul. Obroki 133, numer NIP 626 144 60 28  

Dane kontaktowe: kontakt@haller.pl  

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@haller.pl  lub 

pisemnie na adres Administratora.  

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane Strony będą przetwarzane przez Administratora w celach: 

a) informowania i komunikacji w zakresie przebiegu i organizacji Wydarzenia, 

b) statystyk i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe, 

c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegający na rozpatrzeniu                   

zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. 

Kategorie przetwarzanych danych 

Administrator przetwarza dane osobowe Stron w zakresie: 

a) dane identyfikujące osobę, 

b) dane adresowe i teleadresowe, 

c) dane dotyczące uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Stronie przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie                

uzasadnionego interesu Administratora, 

Stronie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Strony. W zakresie, 

w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Strony jest zgoda, Strona ma prawo wycofania zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia 

i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje prawo do                               

przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Uczestnika,                           

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

Strona może przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie 

dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych                

osobowych. 
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Źródło pochodzenia danych 

Administrator pozyskuje dane osobowe Stron poprzez Formularz rejestracyjny. 

Okres przez który dane będą przetwarzane 

Dane osobowe Stron będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną 

oraz udziału w Wydarzeniu – przez okres od rejestracji oraz do 12 miesięcy po terminie zakończenia                          

Wydarzenia dla celów statystycznych i analiz. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe Stron mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane                        

w imieniu Administratora, takim jak Dostawca Platformy, dostawcy usług informatycznych, wykonawcy usług 

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z i wyłącznie                   

zgodnie z poleceniami Administratora. 

§ 13 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać rejestrację przebiegu Wydarzenia dla celów emisji 

w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, 

reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub                                           

rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku, głosu, wypowiedzi każ-

dego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czaso-

wych i terytorialnych. 

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas                             

Wydarzenia mogą zostać umieszczone na Platformie, stronie internetowej Wydarzenia lub innym                         

medium zarządzanym przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także                             

rozpowszechniane  w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich                

roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu 

wykorzystywania ich  wizerunku, głosu, wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. 

§ 14 

Procedura reklamacyjna 

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy oraz problemy i uwagi i reklamacje związane ze                  

świadczonymi usługami należy zgłaszać na adres email Organizatora. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 3, zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania                    

reklamacji przez Organizatora. 

3. Jeżeli dane lub informacje podane przez Uczestnika/Wystawcy w reklamacji są niekompletne lub                       

niewystarczające, Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestnika o ich uzupełnienie. Termin,  

o którym mowa w ust. 2, biegnie od dnia uzupełnienia przez Uczestnika/Wystawcy wymaganych                           

informacji. 

§ 15 

Siła wyższa 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowią-

zań wynikających z Umowy zawartej z Wystawcą/Partnerem, jeżeli było to wynikiem nadzwyczajnych 

zdarzeń niezależnych od woli Organizatora, powstałych po wejściu w życie Umowy w rozumieniu                        

niniejszego Regulaminu, których Organizator nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Strony uznają za siłę wyższą takie zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć  



 

 

w chwili zawarcia Umowy, takie jak w szczególności trzęsienie ziemi, powódź, pożar, katastrofa                       

transportowa, wojna i działania wojenne, stan nagły wypadek, strajk generalny, akty władzy państwowej, 

epidemie, choroby masowe. 

3. W przypadku działania siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany terminu Wydarzenia - o czym poinformuje Wystawcę/Partnera niezwłocznie po ustąpieniu 

zdarzenia siły wyższej i wyznaczeniu nowego terminu. W takim przypadku wzajemne zobowiązania 

Stron pozostają w mocy zgodnie z Umową, z tą różnicą, że Organizator wykona swoje zobowiązania 

w nowo wyznaczonym terminie Wydarzenia. Zmiana terminu nie skutkuje zobowiązaniem                          

Organizatora do zwrotu kwoty pobranej za uczestnictwo w charakterze Wystawcy/Partnera. 

b) czasowe wstrzymanie świadczenia usług - w takim przypadku zawieszenie świadczenia usług nastę-

puje na czas trwania zdarzenia siły wyższej i wznawia się po jego zakończeniu. Czasowe zawieszenie 

świadczenia usług nie skutkuje obowiązkiem Organizatora do zwrotu kwoty pobranej za                    

uczestnictwo w charakterze Wystawcy/Partnera, gdyż w takim przypadku Organizator wypełni 

wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy zawartej z Uczestnikiem po ustaniu zdarzenia                             

o charakterze siły wyższej. 

4. Organizator każdorazowo zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania  

Wystawcy/Partnera, o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej i jego skutkach opisanych w ust. 3 powyżej. 

Informacja zostanie przesłana przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres email podany                               

w Formularzu Rejestracyjnym. 

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej w trakcie Wydarzenia Organizator zachowuje prawo do całości                 

wynagrodzenia.  

6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie ma dostępu,                   

w tym w szczególności nieprawidłowego adresu lub adresu należącego do innego podmiotu i wynikające 

z tego konsekwencje w postaci nieotrzymania zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

§ 16 

Zmiany Regulaminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o których mowa poniżej, 

w tym w szczególności: 

a) w związku ze zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu 

lub decyzji organu administracyjnego, 

c) w przypadku zmian związanych z funkcjonowaniem Platformy lub usługami Organizatora, 

d) w przypadku zmiany adresu, danych rejestracyjnych i strukturalnych Organizatora, 

e) jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian ze względów bezpieczeństwa, 

f) w przypadku wystąpienia innych zweryfikowanych szczególnych okoliczności uzasadniających taką 

zmianę. 

2. Informacja o zmianie Regulaminu zgodnie z niniejszym paragrafem zostanie przekazana Uczestnikowi                

w jeden z następujących sposobów, tj. za pośrednictwem email podany przez Uczestnika w Formularzu 

Rejestracji. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu email do którego nie ma dostępu, w tym  

w szczególności nieprawidłowego adresu lub numeru albo adresu lub numeru należącego do innego pod-

miotu i wynikające z tego konsekwencje w postaci nieotrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 

2 powyżej. 



 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego pomiędzy Organizatorem  

a Uczestnikiem/Wystawcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych 

osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku. 
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