
 

 
 

Regulamin udziału Wystawców  

w wystawienniczej części Wydarzenia „Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej” 

 

Regulamin kierowany jest do Wystawców biorących udział w wystawienniczej części Wydarzenia 

„Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej”, organizowanej w dniu 20 maja 2020 r. w Kinie Kijów, 

znajdującym się  w Krakowie  przy al. Krasińskiego 34  – przez Małopolską Agencję Rozwoju 

Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 (31-542 Kraków), 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033198, z kapitałem zakładowym 87.675.000 

zł (w całości wpłaconym), zwaną  w dalszej części Organizatorem. 

 

 

§1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

1. Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez: 

a) nadesłanie do siedziby Organizatora oryginału lub drogą mailową skanu formularza 

zgłoszenia udziału, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu 

dokonującego zgłoszenia, 

b) wpłatę 50% kwoty należnej z tytułu usług zleconych w formularzu zgłoszenia udziału, 

w maksymalnym terminie 3 dni kalendarzowych od przesłania formularza, na wskazane konto 

Organizatora: 35 1020 2892 0000 5102 0683 2747 w PKO BP, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) jeżeli zgłoszenie udziału następuje w terminie krótszym niż 10 dni od daty rozpoczęcia 

wydarzenia zgłaszający, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, przesyła formularz 

i wpłaca na wskazane konto Organizatora: 35 1020 2892 0000 5102 0683 2747 w PKO BP 

100% kwoty wynikającej z zamówienia zgodnie z zapisami w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Wraz z przesłaniem formularza zgłoszenia udziału w wystawienniczej części Wydarzenia „Siła 

marketingu w przestrzeni cyfrowej” Wystawca udziela zgody Organizatorowi na używanie 

logotypu oraz oznaczenia firmy. Jednocześnie Wystawca oświadcza, że logotyp oraz oznaczenie 

firmy stanowią własność firmy, a ich przekazanie Organizatorowi przez Wystawcę nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich. Organizator ma prawo do przeniesienia powyższego 

upoważnienia na rzecz podmiotów trzecich.  

3. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2020 

roku (decyduje data otrzymania przez Organizatora oryginału lub skanu formularza zgłoszenia 

udziału). Po tym terminie uczestnictwo jest możliwe po uzyskaniu indywidualnej zgody 

Organizatora, w miarę wolnych miejsc. 

4. Organizator w ciągu 3 dni potwierdza przyjęcie zgłoszenia udziału na wskazany w formularzu 

adres mailowy. Warunkiem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest skuteczne zgłoszenie udziału 

zgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie 1. 

4a.  Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Wystawców spośród podmiotów , które dostarczyły do 

siedziby Organizatora formularz, w formie i trybie zgodnym z §1 ust.1 pkt. a. Decyzje w kwestii 



 

 
 

wyboru wystawców nie wymagają uzasadnienia ze strony Organizatora i mają charakter 

ostateczny. 

5. Kwota wskazana w pkt 1 b) ma charakter bezzwrotny. 

6. W przypadku Wystawców, którzy wpłacili 50% kwoty należnej z tytułu zleconych usług, zgodnie 

z pkt 1 lit. b, pozostałe 50% całkowitej należności wynikającej z formularza zgłoszenia udziału 

będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora w terminie wskazanym 

na fakturze, nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia. 

7. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału w wydarzeniu w maksymalnym terminie do dnia 

11 maja 2020 r. Rezygnacja powoduje przepadek wpłaconej na poczet udziału w wydarzeniu 

kwoty, o której mowa w pkt 1 b). Rezygnacja z udziału w wydarzeniu po tej dacie skutkuje 

koniecznością dopłaty do wysokości 100 % należności wynikającej z formularza zgłoszenia 

udziału, w maksymalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia rezygnacji, jednak nie 

później niż 5 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia. Rezygnacja z udziału 

w wydarzeniu winna zostać dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§2. STOISKO 

1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni wystawienniczej, 

warunków organizacyjno-technicznych terenu wystawy oraz ewentualnych potrzeb Wystawcy, do 

których w miarę możliwości Organizator postara się dostosować. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska, powierzchni zamówionej przez 

Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń 

Wystawcy, bez prawa żądania odszkodowania. 

3. Wystawcy otrzymają szczegółowe informacje na temat rozdziału powierzchni wystawowej do 

15 maja 2020 roku. 

4. Wystawcy, którzy zgłoszą udział w wydarzeniu do dnia 4 maja 2020 roku mają możliwość wyboru 

lokalizacji stoiska spośród dostępnych lokalizacji. Pozostałym Wystawcom lokalizację stoiska 

przydziela Organizator. 

 

§3. PREZENTOWANE EKSPONATY I WYNAJEM STANOWISKA 

1. Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia eksponatów i materiałów pomocniczych na miejsce 

wydarzenia i do zabrania ich z powrotem po zakończeniu wydarzenia, w czasie uzgodnionym 

z Organizatorem. Pozostawione, bez akceptacji Organizatora, elementy ekspozycji i inne rzeczy 

nieusunięte przez Wystawcę w okresie demontażu zostaną usunięte lub zniszczone bez prawa do 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wystawcy. 

2. Powierzchnia przeznaczona jest jedynie dla Wystawcy lub jego przedstawiciela. 

3. Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu podmiotowi może nastąpić tylko za zgodą 

Organizatora. 

4. W przypadku odstąpienia części swojego stoiska innemu Podwystawcy, Wystawca zobowiązany 

jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 25% kwoty należnej Organizatorowi z tytułu 

najmu stoiska. 



 

 
 

5. Wystawca prezentujący swoją firmę na stoisku, ma możliwość świadczenia mikro doradztwa dla 

odwiedzających. 

6. MARR SA nie bierze odpowiedzialności za treść świadczonych usług.  

7. Transport, ewentualny montaż, demontaż oraz wszelkie inne czynności związane z dostarczeniem 

eksponatów i innych materiałów na wydarzenie oraz ich usunięcie, Wystawca dokonuje na własny 

koszt. 

8. Wystawca zobowiązany jest do wyposażenia wynajmowanego stoiska wystawienniczego nie 

później niż do godz. 8.30 w dniu organizacji wydarzenia.  

9. Wyposażenie Wystawcy nie może być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do 

stoiska, nie może utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się po terenie, na 

którym realizowane jest Wydarzenie „Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej” przez innych 

Wystawców i odwiedzających wydarzenie.  

10. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia wydarzenia dla 

zwiedzających  tj. w godzinach od 8.30  do 15.30. 

11. Wystawca zobowiązany jest opuścić wynajmowane stoisko lub zakończyć demontaż stoiska w 

dniu zakończenia wydarzenia do godz. 16:00. Opuszczenie stoiska wystawienniczego lub 

rozpoczęcie demontażu dozwolone jest dopiero po zamknięciu wydarzenia dla odwiedzających. 

12. Za zaistniałe na stoisku wystawienniczym braki lub uszkodzenia, Wystawca zostanie 

obciążony równowartością aktualnej ceny rynkowej (nowego) zaginionego lub uszkodzonego 

przedmiotu.  

13. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej 

szkody. 

14. Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości w obrębie stoiska i w jego najbliższej 

okolicy w trakcie trwania wydarzenia oraz po jego zakończeniu. 

 

§4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator nie ubezpiecza eksponatów i wyposażenia stoiska należącego do Wystawcy na czas 

jego transportu do i z miejsca, w którym odbywa wydarzenie, wyładunku i załadunku oraz trwania 

wydarzenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody na wystawienie eksponatów, które uzna za 

niebezpieczne, bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy. 

3. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich eksponatów i wyposażenia stoiska przed 

uszkodzeniem oraz kradzieżą w czasie godzin otwarcia wydarzenia dla zwiedzających. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie 

eksponatów i innych przedmiotów Wystawcy. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, 

świadczących usługi na terenie wydarzenia. 

6. Każda osoba przebywająca na terenie wydarzenia jest obowiązana do przestrzegania regulaminu 

obiektu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

7. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie powierzchni wystawienniczej obowiązuje zakaz 

palenia tytoniu, używania otwartego ognia, używania grzejników i kuchenek gazowych, korzystania 



 

 
 

z prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru urządzeń elektrycznych 

włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji. 

8. Zabronione jest wnoszenie na teren wydarzenia broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz 

przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach 

wydarzenia. 

 

§5 MATERIAŁY REKLAMOWE 

1. Wystawca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi treści niezbędnych do umieszczenia 

w katalogu elektronicznym, stanowiącym zakładkę strony internetowej wydarzenia, a także 

pozostałych materiałów multimedialnych Wystawcy do dnia 8 maja 2020 r. Wystawcy, którzy 

dokonali zgłoszenia po tym terminie, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania 

Organizatorowi powyższych treści. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje umieszczenia 

w katalogu treści oraz pozostałych materiałów multimedialnych przesłanych po 8 maja 2020 r. 

2. Nieprzekazanie materiałów, o których jest mowa w pkt. 1 lub przekazanie ich po dniu 8 maja 

2020 r. skutkuje umieszczeniem w katalogu jedynie nazwy firmy Wystawcy. 

3. Literatura może być rozdawana przez Wystawcę na wynajętym stoisku wystawienniczym. 

4. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy na wynajętym stanowisku wystawienniczym. 

5. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty niezgodnej z zakresem 

tematycznym wydarzenia bez zgody Organizatora. 

6. Reklama w jakiejkolwiek formie na terenie wydarzenia, poza stoiskiem Wystawcy, wymaga 

pisemnej zgody Organizatora, a jej umieszczenie poza stoiskiem jest odpłatne. 

7. Organizator nie dopowiada za treści ofert targowych i reklam przekazanych przez Wystawcę w celu 

umieszczenia ich w katalogu. 

8. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia treści reklamowych do publikacji w przypadku 

naruszenia przez Wystawcę zasady poszanowania dobrych obyczajów. 

9. Wystawca z chwilą dokonania zgłoszenia potwierdza, że wyraża nieodpłatną zgodę na 

wykorzystanie jego wizerunku i wizerunku jego przedstawicieli biorących udział w wydarzeniu 

przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi 

technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, materiałach 

promocyjnych i reklamowych dotyczących działalności Organizatora, mediach elektronicznych 

w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem wydarzenia w 

razie takich potrzeb. Organizator informuje, że zgoda Wystawcy może być cofnięta w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

  



 

 
 

§6.  

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR 

S.A.). 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 

b) przez e-mail: iod@marr.pl 

3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu organizacji i prawidłowego 

przebiegu wydarzenia oraz przekazywania informacji o wydarzeniach wspierających 

przedsiębiorców organizowanych przez MARR S.A. lub których współorganizatorem lub 

partnerem jest MARR S.A. W stosunku do osób, które wyraziły dodatkową zgodę na przesyłanie 

przez MARR S.A. informacji marketingowych, dane osobowe w postaci adresu poczty 

elektronicznej lub numeru telefonu przetwarzamy w celu przesyłania informacji marketingowych 

dotyczących produktów i usług oferowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego 

S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) odnośnie zgłoszenia udziału w wydarzeniu oraz podjęcia działań z tym związanych – 

niezbędność do wykonania zobowiązań określonych niniejszym regulaminem (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 

dalej „RODO”; 

b) uzasadniony interes MARR S.A. – MARR S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby 

przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym przedawnią się roszczenia wynikające 

z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez MARR S.A. lub zawiadamiania 

właściwych organów –przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO); 

c) zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną) odnośnie danych w postaci adresu poczty 

elektronicznej przetwarzanej w związku z udzieloną zgodą w celu przesyłania przez MARR 

S.A. informacji marketingowych; 

d) zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z ustawą Prawo 

telekomunikacyjne) odnośnie danych w postaci numeru telefonu przetwarzanego w związku 

z udzieloną zgodą w celu przesyłania przez MARR S.A. informacji marketingowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., 

organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku 

z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą 



 

 
 

w wykonywaniu innych czynności. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje danych 

osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

6. MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniu do państwa 

trzeciego, czyli poza obszar EOG.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu przedawnienia roszczeń.  

8. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). przysługuje prawo do sprzeciwu. 

MARR S.A. wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu zarejestrowania 

Wystawcy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w 

wydarzeniu. 

12. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w związku 

z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a także w każdej 

chwili osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody 

przed jej wycofaniem. 

13. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

MARR S.A., w tym profilowaniu. 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie. 

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Wystawcy. 

3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo 

do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu wydarzenia. 

4. Wystawca oraz Organizator powinni respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego 

Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie. 

 

 

Załączniki: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w wystawienniczej części Wydarzenia „Siła marketingu 

w przestrzeni cyfrowej” 

 


