Partner VI edycji:

REGULAMIN
ARP BUSINESS MIXER – znajdź swoje partnera w biznesie
27-28.02.2020 r. Dom Górnika w Kłodawie

Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału w spotkaniu ARP Business Mixer, zwanym w dalszej
części regulaminu Wydarzeniem.
1. Organizatorem Wydarzenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON:
006746410, kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000 zł, w pełni opłacony, zwana dalej
Organizatorem.
2. Wydarzenie będzie składało się z dwóch części:
a. speed dating – kilka ok 20 minutowych sesji (rozmów) – uczestnicy zostaną podzieleni
na maksymalnie 10 osobowe grupy, w których każdy z przedstawicieli firm w 2 minutowej
wypowiedzi zaprezentuje swoją ofertę i/lub potrzeby. Po wymianie danych kontaktowych
(wizytówek) uczestnicy zmienią stolik, zgodnie z otrzymanym podczas rejestracji
indywidualnym harmonogramem rozmów;
b. rozmowy kuluarowe – czas na kontynuację rozmów z osobami, których oferta zwróciła
szczególną uwagę.
3. Program Wydarzenia przesyłany jest wraz z formularzem zgłoszeniowym.
4. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy odesłać (przesłany do Państwa wraz z zaproszeniem)
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.
5. Termin przesłania zgłoszenia upływa w dniu 14.20.2020 r.
6. Zgłoszenia należy przesłać drogą poczty elektronicznej
wierzbinska@arp.pl oraz julita.golebiowska@arp.pl.

na

adresy

dorota.nowak-

7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator dokona
weryfikacji zgłoszeń do dnia 21 lutego 2020 r. i drogą poczty elektronicznej potwierdzi
uczestnictwo.
8. W Wydarzeniu w części określonej w pkt 2 ppkt a) może wziąć udział tylko 1 reprezentant firmy.
9. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Koszt szacowany jest na podstawie otrzymanej oferty
i wynosi 600 zł netto. Opłaty należy dokonać kartą lub gotówką na miejscu tj. w hotelu
Lawendowe Termy podczas rejestracji.
10. W przypadku braku płatności zgodnie z pkt. 9 Regulaminu, podmiotowi, który przesłał podpisany
formularz zgłoszeniowy zostanie wystawiona przez CS Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
faktura w kwocie wskazanej w pkt. 9 z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia faktury na
rachunek tam wskazany.
11. Koszty dojazdu ponosi uczestnik we własnym zakresie.
12. W dniu Wydarzenia, podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma identyfikator oraz
indywidualny harmonogram rozmów a także udostępni dane kontaktowe (wrzuci wizytówkę
do specjalnie przygotowanego pojemnika). Zostawienie wizytówki oznacza zgodę uczestnika na
przekazanie jego danych kontaktowych pozostałym uczestnikom Wydarzenia.

13. Organizator nie gwarantuje spotkania ze wszystkimi firmami, które wezmą udział w spotkaniu
w części określonej w pkt 2 ppkt a). Rozmowy takie będą możliwe w drugiej części spotkania.
14. Liczba grup, w których uczestnik będzie mógł przedstawić własną firmę uzależniona będzie od
liczby zgłoszeń.
15. Uczestnicy ARP Business Mixer mogą korzystać z własnych prezentacji, które powinny mieć
formę papierową (folder lub inną nieelektroniczną postać).
16. Organizator dopuszcza możliwość wyłożenia przez każdą firmę, której przedstawiciele biorą
udział w Wydarzeniu, do 70 sztuk folderów w miejscu wskazanym przez Organizatora.
17. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim.
18. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować
przebieg 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 każdego z Uczestników we wszystkich
materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
19. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
Wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Wydarzenia lub innej zarządzanej
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.
20. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
21. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się
z obowiązkiem informacyjnym RODO stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
23. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez
Organizatora zmian w Regulaminie, każdy uczestnik, który zarejestrował się na Wydarzenie,
powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian
Regulaminu, uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami
komunikacji
elektronicznej
na
adresy
dorota.nowak-wierzbinska@arp.pl
oraz
julita.golebiowska@arp.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej
w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli Organizator nie
otrzyma oświadczenia uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej
terminie, przyjmuje się, że uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin. Uczestnicy ponoszą
pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie
obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również
w miejscach zakwaterowania.
24. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
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Załącznik do Regulaminu ARP BUSINESS MIXER
Obowiązek Informacyjny RODO
1. ARP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
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), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych
biorących udział w ARP Business Mixer, zwanym w dalej „Wydarzeniem”.
2. ARP S.A. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – z uwagi na zaakceptowanie Regulaminu ARP BUSINESS MIXER
(dalej „Regulamin”) – w celach związanych z realizacją Wydarzenia oraz przyszłych tego typu
Wydarzeń oraz określonych w pkt. 17 i 18 Regulaminu,
2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z uwagi konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Zamawiającego - jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora
danych osobowych związanych z realizacją Wydarzenia w kategorii dane zwykłe – imię,
nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres
email, wizerunek w zakresie wskazanym w pkt. 18 i 19 Regulaminu.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Jednakże
zgodnie z obowiązującym prawem ARP S.A. może przekazywać podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego
podstawę prawną żądania.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego
(rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca roku
kalendarzowego w którym Wydarzenia miało miejsce, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Osobom, o których mowa w pkt. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą
realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa.
8. Osobom, o których mowa w pkt. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, jest wymagane do zapewnienia prawidłowej
organizacji Wydarzenia.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, ARP S.A. nie będzie podejmowała
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
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