
IV	Radomszczańskie	Forum	Przedsiębiorczości	

Regulamin	Uczestnictwa	

1. POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

1.1. Regulamin	 określa	 zasady	 rejestracji	 i	 uczestnictwa	 w	 Radomszczańskim	 Forum	
Przedsiębiorczości.	

1.2. Przepisy	niniejszego	Regulaminu	stanowią	integralną	część	Rejestracji	i	obowiązują	
wszystkich	Uczestników.	

1.3. Udział	w	Forum	oznacza	akceptację	niniejszego	Regulaminu.	
1.4. Określenia	użyte	w	Regulaminie	należy	rozumieć	jako:	

a) Forum:	Radomszczańskie	Forum	Przedsiębiorczości.	
b) Organizator:	Regionalna	Izba	Przemysłowo-Handlowa	w	Radomsku	z	siedzibą	

w	Radomsku	przy	ul.	Kościuszki	6/210;	NIP	772-21-04-942.	
c) Uczestnik	–	osoba	biorąca	udział	w	Forum.	
d) Rejestracja	–	system	umożliwiający	zarejestrowanie	się	na	Forum.	

1.5. Miejsce	 i	 czas	 Forum:	 Restauracja	 Metalurgia,	 ul.	 Metalurgii	 7,	 Radomsko,	 28	
września	2022	r.	

1.6. W	ramach	Forum	odbędą	się	następujące	wydarzenia:	
a) debaty	panelowe,	
b) warsztaty,	
c) stoiska	informacyjne	i	reklamowe.	

1.7. Oficjalna	strona	internetowa	Organizatora	oraz	oficjalny	serwis	Forum	znajdują	się	
pod	adresem:	www.riph.radomsko.pl	

1.8. Kontakt	do	Organizatora:	
a) telefon:	+48	44	68319	93,	
b) Adres	email	do	kontaktów	biuro@riph.radomsko.pl.		

1.9. Niniejszy	 Regulamin	 jest	 dostępny	 w	 siedzibie	 oraz	 na	 oficjalnej	 stronie	
internetowej	Organizatora.	

2. ZASADY	UCZESTNICTWA		

2.1. W	Forum	mogą	uczestniczyć	przedsiębiorcy,	przedstawiciele	instytucji	naukowych,	
administracji	 publicznej	 oraz	 innych	 instytucji	 otoczenia	 biznesu,	 których	
działalność	 jest	 związana	 ze	 wspieraniem	 działalności	 biznesowej	 zwanymi	 dalej	
Uczestnikami		

2.2. Warunkiem	udziału	w	Forum	 jest	 rejestracja	wyłącznie	 za	pośrednictwem	strony	
Internetowej	www.riph.radomsko.pl	 oraz	 akceptacja	 niniejszego	 Regulaminu,	 a	
także	 przestrzeganie	 przepisów	 porządkowych	 oraz	 wszelkich	 innych	 ustaleń	
dokonanych	między	uczestnikiem	a	Organizatorem.	

2.3. Warunkiem	 koniecznym	 prawidłowej	 rejestracji	 jest	 poprawne	 wypełnienie	
wszystkich	 wymaganych	 pól	 formularza	 rejestracyjnego	 dostępnego	 na	 stronie	
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www.riph.radomsko.pl	 oraz	 wyrażenie	 zgody	 na	 przetwarzanie	 danych	
osobowych.	

2.4. Potwierdzenie	 rejestracji	 otrzymane	 drogą	 elektroniczną	 jest	 jednoznaczne	 z	
przyjęciem	zgłoszenia.		

2.5. Rejestracja	uczestników	trwa	od		12	do	25	września	2022	r.		
2.6. Organizator	 dopuszcza	 możliwość	 przedłużenia	 terminu	 rejestracji	 uczestników.	

Informacja	 o	 przedłużeniu	 pojawi	 się	 niezwłocznie	 na	 stronie	 internetowej	
Organizatora	www.riph.radomsko.pl.	

2.7. Organizator	decyduje	o	terminie	zamknięcia	rejestracji.	
2.8. Wstęp	dla	Uczestników	jest	bezpłatny.	
2.9. Uczestnik	 zobowiązany	 jest	 do	 niezwłocznego	 poinformowania	 Organizatora	

o	rezygnacji	z	udziału	w	Forum	na	adres	mailowy:	biuro@riph.radomsko.pl	
2.10. Uczestnik	 oświadcza,	 że	 wyraża	 zgodę	 na	 używanie	 i	 rozpowszechnianie	 jego	

wizerunku	 przez	 Organizatora	 dla	 celów	 reklamowych,	 promocyjnych,	
markebngowych	związanych	z	działalnością	Organizatora.	

2.11. Niniejsza	 zgoda	 nie	 jest	 ograniczona	 ani	 czasowo,	 ani	 terytorialnie	 i	 obejmuje	
wszelkie	 formy	publikacji,	w	 szczególności	 plakaty	 reklamowe,	ulotki,	 drukowane	
materiały	promocyjne,	spoty	telewizyjne,	reklamę	w	gazetach	i	czasopismach	oraz	
w	Internecie	itp.	

2.12. Uczestnik	zrzeka	się	niniejszym	wszelkich	(istniejących	i	przyszłych)	roszczeń,	w	tym	
również	 o	 wynagrodzenie,	 z	 tytułu	 wykorzystywania	 jego	 wizerunku	 w	 zakresie	
sprecyzowanym	w	pkt.	2.11.	

2.13. Rejestracja	na	Forum	oznacza,	iż	Uczestnik	Forum	wyraża	zgodę	na	przetwarzanie	
danych	 osobowych	 przez	Organizatora	 oraz	 inne	 upoważnione	 podmioty,	w	 tym	
Partnerów	 Forum	 w	 celach	 związanych	 z	 organizacją	 i	 udziałem	 w	 konferencji	
zgodnie	 z	 przepisami	 Rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	
2016/679	 z	 dnia	 27.04.2016	 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	(zwanego	dalej	Rozporządzeniem	lub	
RODO)	(Dz.	Urz.	UE.	L	nr	119,	Str.	1	z	późn.	zm.)	oraz	ustawy	o	Ochronie	Danych	
Osobowych	z	dnia	10	maja	2018	r.	(Dz.	U.	z	2018r.,	poz.	1000),	w	zakresie:	
a) imienia,	nazwiska,	stanowiska,	nr	telefonu,	adresu	email	na	liście	uczestników	

zawartych	w	Formularzu	zgłoszeniowym;	
b) przetwarzania	 i	 wykorzystania	 jego	 wizerunku	 przez	 Organizatora	 (notka	

biograficzna,	 fotografia)	 w	 tym	 zwielokrotnianie	 wszelkimi	 technikami,	
rozpowszechnianie	 i	 publikowanie	 w	 prasie,	 broszurach,	 ulotkach,	 mediach	
elektronicznych	 w	 związku	 z	 organizacją,	 udziałem,	 relacjonowaniem	
przebiegu	i	dokumentowaniem	konferencji	w	razie	takich	potrzeb;		

c) wyraża	 zgodę	na	nieodwołalne,	 nieodpłatne,	wielokrotne	wykorzystywanie	 i	
rozpowszechnianie	 zdjęć	 i	 materiałów	 video	 ze	 swoim	 wizerunkiem	
(wykonanych	 w	 trakcie	 uczestnictwa	 w	 Forum)	 bez	 konieczności	
każdorazowego	ich	zatwierdzania.	Zgoda	obejmuje	wykorzystanie,	utrwalanie,	
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obróbkę,	 powielanie	 i	 rozpowszechnianie	 wykonanych	 zdjęć	 i	 materiałów	
video	za	pośrednictwem	dowolnego	medium	na	czas	nieokreślony.	

3. ZASADY	SANITARNE	W	ZWIĄZKU	Z	RYZKIEM	ZAKAŻENIA	WIRUSEM	COVID	-19	

3.1. Niniejszy	 Regulamin	 określa	 zasady	 bezpieczeństwa	 w	 zakresie	 przeciwdziałania	
zakażeniu	 wirusem	 SARS-CoV-2	 w	 czasie	 Forum,	 włącznie	 z	 wydarzeniami	
towarzyszącymi,	dla	Uczestników	czynnych	i	biernych.	

3.2. Regulamin	 uwzględnia	 stan	 prawny	 i	 zalecenia	 Ministerstwa	 Zdrowia	 oraz	
Głównego	 Inspektora	 Sanitarnego	 na	 dzień	 28	 września	 2022	 r.	 Zasady	
bezpieczeństwa	określone	w	Regulaminie	mają	zastosowanie	w	części	dotyczącej	
działalności	 aktualnie	 dopuszczalnej	 przez	 przepisy	 prawa	 i	 mogą	 ulec	 zmianie	
stosownie	 do	 zmiany	 przepisów	 i	 zmiany	 wytycznych	 Głównego	 Inspektora	
Sanitarnego.	

3.3. Wszelkie	zmiany	zasad	bezpieczeństwa	określonych	w	Regulaminie	będą	ogłaszane	
przez	 Organizatora	 w	 formie	 elektronicznej	 na	 stronie	 internetowej	 wydarzenia,	
portalach	 społecznościowych	 oraz	 za	 pomocą	 poczty	 elektronicznej.	 Za	 zmiany	
istotne	 uznaje	 się	 wszelkie	 obostrzenia	 mające	 wpływ	 na	 formułę	 organizacji	
Konferencji	i	formę	udziału	Uczestników.	

3.4. Do	 udziału	 w	 Forum	 jest	 uprawniony	 wyłącznie	 Uczestnik,	 który	 według	 swojej	
najlepszej	wiedzy	nie	 jest	osobą	zakażoną	wirusem	SARS-CoV-2,	nie	przebywa	na	
kwarantannie,	 nie	 posiada	 objawów	 charakterystycznych	 dla	 COVID-19,	 nie	
przebywa	pod	nadzorem	epidemiologicznym,	ani	też	nie	kontaktowała	się	z	osobą	
zakażoną	lub	przebywającą	na	kwarantannie.	

3.5. Uczestnik	 przyjmuje	 do	wiadomości	 i	 akceptuje	 fakt,	 że	 udział	w	 Forum	oznacza	
potencjalne	 przebywanie	 Uczestnika	 wśród	 znacznej	 liczby	 osób,	 co	 wiąże	 się	 z	
ryzykiem	 rozprzestrzeniania	 się	 i	 narażenia	 Uczestnika	 na	 zarażenie,	 w	
szczególności	 wirusami,	 w	 tym	 wirusem	 SARS-CoV-2,	 wywołującym	 chorobę	
COVID-19.	Uczestnik,	biorąc	udział	w	Forum	akceptuje	powyższe	ryzyko.	

4. WARUNKI	UDZIAŁU	W	FORUM	

4.1. 	 Organizator	 zapewnia	 zakwalifikowanym	 uczestnikom	 Forum	 nieodpłatnie		
następujące	świadczenia:	
a) udział	w	moderowanych	panelach	dyskusyjnych	
b) przerwy	kawowe		
c) materiały	konferencyjne.	

4.2. Uczestnicy	Forum	oraz	wszystkie	 inne	osoby,	które	znajdują	się	na	terenie	Forum	
zobowiązane	 są	 stosować	 się	 do	 poleceń	 osób	 noszących	 identyfikatory	
Organizatora	 Forum.	 Odmowa	 zastosowania	 się	 do	 tych	 poleceń	 może	 wynikać	
wyłącznie	 z	 uwagi	 na	 ich	 niezgodność	 z	 przepisami	 prawa	 powszechnie	
obowiązującego.	

4.3. Wszyscy	uczestnicy	 Forum	 są	obowiązani	 do	noszenia	 identyfikatorów	wydanych	
przez	Organizatorów.	
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4.4. Uczestnicy	Forum	są	zobowiązani	do	przestrzegania	ogólnie	obowiązujących	zasad	
BHP,	 przepisów	 przeciwpożarowych,	 sanitarnych,	 administracyjnych	 oraz	
wewnętrznych	zarządzeń	obowiązujących	na	terenie	obiektu.	

4.5. Koszty	dojazdu	do	miejsca	odbywania	się	Forum	i	ewentualnych	noclegów,	a	także	
wszelkie	inne	niewskazane	w	pkt.	4.1	uczestnik	pokrywa	we	własnym	zakresie.	

4.6. Zabrania	 się	 wnoszenia	 i	 posiadania	 w	 trakcie	 Forum:	 broni,	 innych	
niebezpiecznych	 przedmiotów,	 materiałów	 wybuchowych	 i	 pirotechnicznych,	
alkoholu,	 środków	 odurzających	 i	 innych	 przedmiotów	 mogących	 godzić	 w	
porządek	albo	charakter	wydarzenia.	

4.7. Organizatorzy	Forum	mogą	odmówić	wstępu	na	wydarzenie	oraz	przebywania	na	
nim	osobom:	
a) znajdującym	 się	 pod	widocznym	wpływem	 alkoholu,	 środków	 odurzających,	

psychotropowych	lub	innych	podobnie	działających	środków;	
b) zachowującym	 się	 agresywnie,	 prowokacyjnie	 albo	 w	 inny	 sposób	

stwarzającym	zagrożenie	bezpieczeństwa	lub	porządku	Forum.	
4.8. Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 rzeczy	 Uczestników,	 które	 mogą	

zostać	zgubione,	zniszczone	lub	skradzione	podczas	Forum.	
4.9. Uczestnicy	ponoszą	pełną	odpowiedzialność	materialną	za	dokonane	przez	siebie	

zniszczenia	na	terenie	Restauracji	Metalurgia.	

5. WARUNKI	UCZESTNICTWA	WYSTAWCÓW/	PARTNERÓW	

5.1. W	trakcie	Forum	dopuszcza	się	uczestnictwo	wystawców	/	Partnerów.	
5.2. Powierzchnie	wystawiennicze	dla	wystawców	/	Partnerów	są	wyraźnie	oddzielone	

od	powierzchni,	w	których	będą	prowadzone	panele	dyskusyjne.	
5.3. Przebywanie	 Uczestników	 w	 miejscu	 przeznaczonym	 pod	 powierzchnie	

wystawiennicze	jest	dobrowolne.	
5.4. Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 formę	 i	 instrumenty	 przekazu	

markebngowego,	 który	 kieruje	 wystawca/	 Partner	 do	 osób	 przebywających	 w	
pomieszczeniach	przeznaczonych	pod	powierzchnie	wystawiennicze.	

6. DANE	OSOBOWE		

6.1. Warunkiem	 udziału	 w	 Konferencji	 jest	 wyrażenie	 zgody	 na	 przetwarzanie	 przez	
Organizatora	podanych	w	Formularzu	danych	osobowych	-	zgodnie	z	art.	13	ust.	1	i	
2	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),	

6.2. Administratorem	 danych	 osobowych	 Uczestnika	 jest	 Organizator,	 którego	 dane	
znajdują	się	w	p.1.4b	niniejszego	Regulaminu.		

6.3. Dane	 osobowe	 Uczestnika	 są	 zbierane	 na	 zasadzie	 dobrowolności,	 jednakże	
podanie	 danych	 w	 zakresie	 określonym	 w	 Formularzu	 jest	 warunkiem	 wzięcia	
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udziału	w	Forum	podstawa	prawna	art.	6	ust.	1	 lit.	a)	ogólnego	rozporządzenia	o	
ochronie	 danych	 osobowych	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.,	 tj.	 zgoda	 osoby,	 której	
dane	dotyczą.	

6.4. Dane	 osobowe	 Uczestnika	 będą	 przetwarzane	 wyłącznie	 dla	 celów	 udziału	 w	
Forum,	jej	organizacją,	przeprowadzeniem	i	ewaluacją.	

6.5. Dane	osobowe	Uczestnika	będą	przetwarzane	do	31	grudnia	2022	r.	
6.6. Dane	 osobowe	 Uczestnika	 mogą	 być	 udostępniane	 podmiotom	 świadczącym	

usługi	 na	 rzecz	 Organizatora	 oraz	 podmiotom	 uprawnionym	 na	 podstawie	
przepisów	prawa.	

6.7. Uczestnik	ma	prawo	dostępu	do	swoich	danych,	może	 je	sprostować,	usunąć	 lub	
ograniczyć	 ich	przetwarzanie.	Uczestnik	może	 też	 cofnąć	 zgodę	na	przetwarzanie	
danych	poprzez	przesłanie	takiej	 informacji	na	adres	siedziby	Organizatora	lub	na	
adres	e-mail:	biuro@riph.radomsko.pl,	co	nie	będzie	miało	wpływu	na	zgodność	z	
prawem	 przetwarzania,	 którego	 dokonano	 przed	 cofnięciem	 zgody.	 Ma	 także	
prawo	do	przenoszenia	danych.	Uczestnikowi	nie	przysługuje	prawo	do	sprzeciwu	
wobec	przetwarzania	jego	danych	z	uwagi	na	fakt,	że	podstawą	przetwarzania	jest	
art.	6	ust.	1	 lit.	a)	ogólnego	rozporządzenia	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	
27	kwietnia	2016	r.	

6.8. Uczestnik	 może	 wnieść	 skargę	 na	 postępowanie	 Organizatora	 do	 organu	
nadzorczego	–	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	ul.	Stawki	2,	00-193	
Warszawa.	

6.9. Podanie	danych	osobowych	jest	dobrowolne,	jest	jednak	warunkiem	niezbędnym	
do	udziału	Uczestnika	w	Konferencji.	

6.10. Decyzje	 dotyczące	 podanych	 przez	 Uczestnika	 danych	 osobowych	 nie	 będą	
podejmowane	w	sposób	zautomatyzowany.	

6.11. Uczestnik	 może	 skontaktować	 się	 z	 RIPH,	 w	 tym	 z	 osobą	 pełniącą	 obowiązki	
inspektora	 ochrony	 danych,	 pisząc	 pod	 adres	 siedziby	 RIPH	 lub	 wysyłając	
wiadomość	elektroniczną	na	adres	e-mail:	biuro@riph.radomsko.pl		

6.12. Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 skutki	 podania	 przez	 Uczestnika	
błędnych	danych	osobowych.		

7. 	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

7.1. Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	skutki	działania	siły	wyższej,	w	tym	za	
odwołanie	 lub	 skrócenie	Forum	z	powodu	zaistnienia	 siły	wyższej.	 Za	 siłę	wyższą	
uznaje	 się	 zdarzenie	 będące	 poza	 kontrolą	 Organizatora,	 które	 powoduje,	 że	
wykonanie	 zobowiązań	 jest	 niemożliwe	 lub	 może	 być	 uznane	 za	 niemożliwe	 ze	
względu	 na	 występujące	 okoliczności.	 Siłę	 wyższą	 stanowią	 w	 szczególności:	
warunki	 atmosferyczne,	 awarie	 lub	 zakłócenia	 pracy	 urządzeń	 dostarczających	
energię	elektryczną,	działanie	osób	trzecich	lub	władz	publicznych.	

7.2. Wszelkie	 spory	 związane	 z	 uczestnictwem	 w	 Forum	 rozstrzygać	 będzie	 sąd	
powszechny	miejscowo	właściwy	dla	Organizatora.	
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7.3. Regulamin	dostępny	jest	na	stronie	internetowej	Organizatora.	
7.4. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	Regulaminu	z	ważnych	przyczyn,												o	

czym	 niezwłocznie	 poinformuje	 uczestników	 Forum	 na	 stronie	 internetowej	
wskazanej	w	pkt.	1.7.
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