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Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym  

POMERANIA – NEVADA Dialogue of the Future  

28 luty 2020r.  
 

realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w 

województwie pomorskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej „Projekt”). 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym 

„POMERANIA – NEVADA Dialogue of the Future” („Wydarzenie”), którego organizatorem jest 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk (dalej 

„Organizator”). 

2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku w Sali Wystaw Czasowych 

Europejskiego Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80 – 863 Gdańsk, zgodnie z agendą 

wydarzenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część „Formularza zgłoszenia” 

i obowiązują wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu, zwane dalej Uczestnikami . 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się 

do publikowania stosownych informacji na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl. 

5. Adresatami Wydarzenia są:  

• przedstawiciele pomorskich firm (głównie sektora mikro, małych oraz średnich 

przedsiębiorstw)  

• przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu 

• przedstawiciele instytucji akademickich 

• przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa pomorskiego 

zainteresowani współpracą lub działalnością na rynku amerykańskim, w szczególności w 

obszarze stanu Nevada. 

 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Rejestracja do udziału w Wydarzeniu odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i 

wysłanie „Formularza zgłoszeniowego” zamieszczonego na stronie 

www.brokereksportowy.pl. 

2. Potwierdzeniem udziału w wydarzeniu gospodarczym „POMERANIA – NEVADA Dialogue of 

the Future” jest podpisanie się na liście obecności dostępnej w recepcji Wydarzenia. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 roku do godz. 24:00.  

http://www.brokereksportowy.pl/
http://www.brokereksportowy.pl/
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie osobom, które nie 

dokonały zgłoszenia przez „Formularz zgłoszeniowy”.  

5. Organizator poinformuje osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Wydarzeniu odrębną 

wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji w 

„Formularzu zgłoszeniowym”.  

 

§3 ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

1. Udział w Wydarzeniu dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do 

uczestnictwa jest bezpłatny. 

2. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce 

Wydarzenia, opłaty parkingowe oraz koszty powrotu, a także koszt ewentualnego noclegu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Wydarzenia.  

4. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP 

i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest 

Wydarzenie.  

5. Organizator przewiduje filmowanie i fotografowanie przebiegu Wydarzenia.  

6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku (na fotografiach i 

filmach) na potrzeby realizacji Wydarzenia i Projektu (publikacja zdjęć lub filmów na stronie 

internetowej Organizatora i Projektu oraz w mediach społecznościowych), w szczególności 

celem jego promocji - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).  

  

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób reprezentujących Uczestników 

jest Organizator (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000328827, NIP 583-305-46-

20). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o 

zakwalifikowanie do udziału w Wydarzeniu oraz monitoringu i ewaluacji Projektu, co stanowi 

uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) 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 (dalej: RODO) 

oraz w celu podjęcia działań na żądanie Uczestników oraz osób reprezentujących 

Uczestników przed zawarciem Umowy oraz w celu jej wykonania, na podstawie art. 6 ust 1 

lit. b) RODO. 

3.  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż Partnerzy Projektu, chyba że 

będzie to wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (np. organom 

administracji publicznej). 
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4.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których 

mowa w ust. 2 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa; w tym podane dane będą przechowywane 

przez okres realizacji Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.  

6. Uczestnicy oraz osoby reprezentujące Uczestników posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Uczestnicy oraz osoby reprezentujące Uczestników posiadają prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8.  Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz osoby reprezentujące Uczestników jest 

dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o 

zakwalifikowanie do udziału w Misji oraz zawarcie i wykonanie Umowy. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym również w formie profilowania. 

 

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU 

 

1. Uczestnik Wydarzenia może zrezygnować z udziału Wydarzeniu. Rezygnacji można dokonać 

drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy 

dokonywaniu zapisu udziału w Wydarzeniu w terminie do dnia 21 lutego 2020 r., na adres e-

mail: a.maderska@investgda.pl.    

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu.  

2. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

www.brokereksportowy.pl 

 

 

  

                                                                            - ORGANIZATOR - 
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