REGULAMIN UCZESTNICTWA W 10. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia Uczestnictwa do udziału
w 10FRM i mają zastosowanie wobec wszystkich Uczestników.
2. Przez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
a) Regulamin – niniejszy regulamin;
b) Organizator – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74;
c) Wydarzenie (lub 10FRM) - 10. Forum Rozwoju Mazowsza, impreza o charakterze
wystawienniczo – konferencyjnym, której dotyczy Rejestracja i która odbędzie się
w dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie, na terenie Centrum
Konferencyjnego MsMermaid przy ul. Wioślarskiej 8. W ramach Wydarzenia odbywać
się będą debaty, warsztaty, prezentacje, demonstracje oraz inne aktywności
prowadzone w przestrzeni wystawienniczej przy aktywnym udziale Partnerów
Wydarzenia;
d) Strona Wydarzenia – strona internetowa, która znajduje się pod adresami:
www.forumrozwojumazowsza.eu i www.forumrozwojumazowsza.pl
e) Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronie Wydarzenia, za pomocą
którego następuje Rejestracja;
f) Rejestracja - proces zgłaszania Uczestnika do udziału w 10FRM;
g) Potwierdzenie udziału - informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika
na adres e-mail wskazane w Formularzu rejestracyjnym, kończąca proces Rejestracji;
h) Uczestnik - osoba fizyczna, która ma wziąć udział w 10FRM i w odniesieniu do której
został wypełniony Formularz rejestracyjny;
i) Podmiot rejestrujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji większej liczby
zgłaszanych przez siebie Uczestników;
j) Aplikacja mobilna - aplikacja udostępniana Uczestnikom na urządzenia mobilne,
po odbiorze imiennego identyfikatora, za pomocą której Uczestnik otrzymuje dostęp
do programu 10FRM, aktualności oraz innych aktywności organizowanych podczas
Wydarzenia, w tym możliwość udziału w grze rozgrywanej podczas Wydarzenia.
3. Rejestracja na Wydarzenie jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu.
§2.
ZASADY UDZIAŁU W 10FRM
1. Warunkiem udziału w 10FRM jest skuteczne dokonanie rejestracji, odebranie
i uaktywnienie imiennego identyfikatora.
2. Rejestracja odbywa się
a) on-line za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie
Wydarzenia
b) na miejscu Wydarzenia - Uczestnik, który nie dokonał Rejestracji on-line na Stronie
Wydarzenia, będzie mógł dokonać jej na urządzeniach mobilnych, dostępnych
w mobilnej recepcji w miejscu Wydarzenia
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i trwa od dnia ogłoszenia jej przez Organizatora (na Stronie Wydarzenia i/lub innych
stronach zarządzanych przez Organizatora /lub w mediach społecznościowych), nie dłużej
niż do zakończenia Wydarzenia w dniu 17 października 2019 r. Wejście na teren 10FRM
odbywa się wyłącznie na podstawie imiennych, uaktywnionych identyfikatorów.
3. Rejestracja oraz uczestnictwo w 10FRM są bezpłatne dla wszystkich Uczestników.
4. W celu poprawnej, skutecznej rejestracji i możliwości skorzystania ze wszystkich
aktywności podczas Wydarzenia, Użytkownik lub Podmiot rejestrujący zobowiązani
są uzupełnić wszystkie pola Formularza rejestracyjnego oraz podać poprawne dane
Uczestnika. Podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić rejestrację i udział
Uczestnika w aktywnościach się podczas Wydarzenia, w tym np. w grze rozgrywanej
podczas Wydarzenia.
5. W przypadku, gdy Rejestracji w imieniu Uczestnika dokonuje osoba inna niż Uczestnik
(w tym Podmiot rejestrujący), ponosi ona pełną odpowiedzialność za prawdziwość
przekazywanych informacji. Osoba ta powinna dysponować udzielonym jej przez
Uczestnika upoważnieniem do przekazania Organizatorowi danych Uczestnika do ich
przetwarzania.
6. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik lub osoba dokonująca Rejestracji w jego imieniu musi
złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści Regulaminu oraz wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w 10FRM
(przez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w Formularzu rejestracyjnym).
7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu rejestracyjnym
na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem
otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w 10FRM.
8. Organizator przygotuje dla Uczestników imienne identyfikatory, na których zostaną
zamieszczone następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/ organizacji,
rodzaj uczestnictwa np. „Wystawca”, „Prelegent” itp., na co Uczestnik dokonując
Rejestracji wyraża zgodę.
9. W celu uczestniczenia w aktywnościach podczas 10FRM i otrzymania dostępu do Aplikacji
mobilnej przygotowanej na potrzeby Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do podania
nr telefonu komórkowego na który otrzyma link z dostępem do aplikacji, na co Uczestnik
dokonując Rejestracji wyraża zgodę. Aby móc skorzystać z Aplikacji mobilnej (w tym np.
wziąć udział w grze) Uczestnik powinien mieć przy sobie podczas obecności na 10FRM
urządzenie, którego numer podał w Formularzu rejestracyjnym.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji w celu powiadamiania Uczestników o zmianach programu, Regulaminu
i innych aktywnościach związanych z 10FRM.
11.
Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na udostępnienie danych w nim zawartych podmiotom trzecim
współpracującym z Organizatorem w ramach obsługi procesu Rejestracji oraz
na przesyłanie informacji związanych z uczestniczeniem w Wydarzeniu.
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§ 3.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego
postanowień.
2. Podmiot rejestrujący zobowiązany jest poinformować zgłaszanych przez siebie
Uczestników o ich danych udostępnionych Organizatorowi i uzyskać ich zgodę na to jeżeli
jest konieczna oraz o zapisach § 5 Regulaminu.
3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie tylko
w godzinach oznaczonych przez Organizatora, jako godziny trwania 10FRM.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie lub osoby
pozostające pod ich opieką zniszczenia na terenie w którym odbywa się Wydarzenia lub
prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
5. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
własnemu i innych, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, przepisów prawa
oraz Regulaminu, a także do stosowania się do poleceń służb porządkowych.
6. Podczas Wydarzenia zabronione jest zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz urządzeń
niezbędnych do ewentualnego prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
7. Na terenie 10FRM obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji
i materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, biologicznych,
używanie otwartego ognia oraz innych substancji, które mogłyby stanowić potencjalne
zagrożenie pożarowe, możliwość uszkodzenia mienia lub stwarzać niebezpieczeństwo
dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa innych osób.
8. Na terenie 10FRM obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, palenia wyrobów
tytoniowych, używania papierosów elektronicznych oraz zachowania niezgodnego
z zasadami współżycia społecznego, czy zakłócania porządku publicznego.
9. Podczas 10FRM zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań
komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, agitacyjnych, czy zbiórek
pieniężnych, które nie zostały uzgodnione z Organizatorem, a także działań niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa.
10.
Uczestnikom nie wolno wnosić na tern 10FRM bagaży. Plecaki, torby (poza
standardowymi damskimi torebkami), walizki o większych gabarytach należy pozostawić
w szatni.
11.
Na teren 10FRM nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią
psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
12.
Uczestnicy Wydarzenia mają swobodny dostęp jedynie do miejsc publicznie
dostępnych, a poruszać powinni się
oznaczonymi przez Organizatora ciągami
komunikacyjnymi. Dostęp do stref zamkniętych odbywa się wyłącznie na podstawie
specjalnych opasek, udostępnianych przez Organizatora.
13.
Podczas 10FRM zabronione jest przesuwanie, wynoszenie oraz niszczenie
jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu Wydarzenia.
14.
W każdym przypadku Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń służb
porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb
państwowych.
15.
Organizator zapewnia Uczestnikom bezpłatny dostęp do szatni i toalet.
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16.
Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać Uczestnikom własne instrukcje
bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
17.
W sytuacji stwierdzenia, że Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, Organizator
ma prawo do odmowy Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez
Uczestnika terenu na którym organizowane jest Wydarzenie.
18.
Uczestnik ponosi koszty dojazdu, noclegu itp. we własnym zakresie.
§ 4.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Podczas 10FRM Organizator oraz akredytowani przedstawiciele mediów mogą dokonywać
rejestracji fotograficznej 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. Udział
Uczestnika w 10FRM jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na utrwalanie,
wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane
oraz media jego wizerunku/głosu/wypowiedzi we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody o której mowa powyżej jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy
lub nagrania wykonane podczas 10FRM mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
Wydarzenia lub innej stronie internetowej zarządzanej przez Organizatora, a także
wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechnianych za pomocą wizji
bądź fonii. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania jego wizerunku/ głosu/
wypowiedzi na potrzeby określone w Regulaminie.
§ 5.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Mazowiecka jednostka Wdrażania
Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74. Kontakt
do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): iod@mazowia.eu.
2. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników,
są udostępniane Administratorowi przez Podmiot rejestrujący. W takich wypadkach
przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy/
instytucji/organizacji, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestników 10. Forum Rozwoju
Mazowsza, w celu obsługi aktywności podczas Wydarzenia, w celu udziału w konkursie
dla Uczestników, przesyłania materiałów informacyjnych oraz w celach kontrolnych
do czasu zakończenia realizacji RPO WM 2014-2020, a później do celu archiwizacji
przez okres co najmniej 10 lat;
b) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać
ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
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c) dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
i lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;
d) dane osobowe są przetwarzane również dla celów ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres
czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia
przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów
lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość
ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości rejestracji i udziału w 10FRM.
§ 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody powstałe wskutek korzystania przez Uczestników z przedmiotów, urządzeń,
materiałów itp. udostępnionych podczas Wydarzenia, w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem;
b) szkody powstałe na skutek zmiany aktywności podczas Wydarzenia w przypadku,
gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa
lub Regulaminu;
c) szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika materiałów, danych
oraz informacji udostępnianych w ramach 10FRM w celach gospodarczych,
inwestycyjnych, biznesowych itp.;
d) za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione
podczas Wydarzenia;
e) za szkody spowodowane przez Uczestnika, osoby trzecie lub postała z winy Uczestnika,
w przypadku gdyby został on poszkodowany;
f) za szkody spowodowane siłą wyższą.

1.
2.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność 10FRM
z jego opisem umieszczonym na Stronie Wydarzenia.
Organizator ustala program Wydarzenia i zastrzega sobie prawo dokonywania w nim
zmian, także w dniach, w którym odbywa się 10FRM, w tym prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień i innych aktywności. Zmiana programu Wydarzenia
nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia w każdym czasie, jeśli
Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora.
W takim przypadku Uczestnikowi ani Podmiotowi rejestrującemu nie przysługują wobec
Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W takim
przypadku poinformuje o zmianach na Stronie Wydarzenia lub za pomocą poczty
elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu rejestracyjnym. Wprowadzenie zmian
w Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.
Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące Wydarzenia powinny być
zgłaszane listem poleconym z potwierdzeniem nadania, wysłanym na adres
Organizatora. Reklamacje powinny być dostarczone do Organizatora nie później
niż 3 dnia roboczego od dnia zakończenia Wydarzenia. Po tym terminie reklamacje nie
będą rozpatrywane.
Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009
nr 62, poz. 504).
W sprawach nieustalonych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z tytułu uczestnictwa w 10FRM będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W przypadku sporów przyjmuje się jako
obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Stronie Wydarzenia,
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