
 

 

REGULAMIN 
udziału w wydarzeniu organizowanym przez 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie  
pn. „Technologie – Biznes – Inwestycje”  

 
 

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Technologie – Biznes – Inwestycje” (dalej 

zamiennie: „Wydarzenie”) jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie, ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710883, 

NIP: 8133765154, REGON: 368953574, tel.: +48 507 836 617, e-mail: biuro@pcinn.org 

(dalej zamiennie: „Organizator”).  

2. Partnerem merytorycznym Wydarzenia jest instytucja lub podmiot, w tym osoba fizyczna, 

wspierający realizację Wydarzenia merytorycznie, branżowo, promocyjnie i/lub w każdy 

inny sposób ustalony z Organizatorem (dalej zamiennie: „Partner merytoryczny”), mogąca 

uczestniczyć w Wydarzeniu. 

3. Prelegentem jest osoba, której wystąpienie stanowi element Wydarzenia i jest 

umieszczone w jego agendzie (dalej zamiennie: „Prelegent”), mogąca uczestniczyć w 

Wydarzeniu. 

4. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która dokonała poprawnego zgłoszenia w 

formularzu rejestracyjnym, albo skorzystała z zaproszenia wysyłanego przez 

Organizatora (dalej zamiennie: „Uczestnik”). Uczestnicy niepełnoletni, albo 

ubezwłasnowolnieni częściowo lub całkowicie zobowiązani są uczestniczyć w 

Wydarzeniu z przedstawicielem ustawowym. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok 

życia wystarczająca jest zgoda przedstawiciela ustawowego  wyrażona na piśmie. 

5. Wystawcą jest Uczestnik, który posiada prawo do rozstawienia stoiska 

wystawienniczego, dystrybucji własnych materiałów informacyjnych oraz umieszczeniu 

w przestrzeni Wydarzenia swoich roll-upów; na zasadach każdorazowo ustalonych 

indywidualnie z Organizatorem. 

6. Wydarzenie odbędzie się w 23 listopada 2022 roku od godziny 9:00 w budynku 

stanowiącym własność Spółki, przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie (II piętro). Agenda 

Wydarzenia dostępna będzie w miejscu jej organizacji, oraz pod adresem 

https://tbi.pcinn.org/. 

7. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Jedynym warunkiem udziału w 

Wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem 

https://tbi.pcinn.org/ lub za okazaniem zaproszenia wysłanego przez Organizatora, z 

zastrzeżeniem ustępu kolejnego. 
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8. O przyjęciu na Wydarzenia decyduje kolejność wejścia na salę do czasu zajęcia wszystkich 

miejsc przewidzianych dla uczestników Wydarzenia, chyba że Organizator postanowił 

inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc określonych w przepisach p-poż. lub z 

innych przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizator może odmówić 

przyjęcia kolejnych uczestników na Wydarzenie do czasu zwolnienia się miejsca. 

9. Osoby przybywające na Wydarzenie zobowiązane są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest 

Wydarzenie oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez 

Organizatora i jego pracowników. 

10. Zabronione jest wejście na Wydarzenie: 

a) z jakąkolwiek bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi, 

toksycznymi, a także z innymi przedmiotami uznanymi za potencjalnie 

niebezpieczne;   

b) ze zwierzęciem, z wyjątkiem psa-przewodnika osoby niewidomej; 

c) z alkoholem, środkami odurzającymi lub substancjami psychoaktywnymi 

11. Zabrania się wstępu na Wydarzenie osobom nietrzeźwym, osobą będącym pod wpływem 

środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub zachowującym się w sposób, 

który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz personelowi 

Organizatora, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy 

zachowania w miejscach publicznych. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników wniesione na 

teren budynku, o którym mowa jest w ust. 2 powyżej.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki i ich 

następstwa, które mogą się zdarzyć podczas Wydarzenia. 

14. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w sposobie organizacji Wydarzenia, a także 

w jego programie, o czym powiadomi niezwłocznie zarejestrowanych Uczestników. 

15. Organizator ma prawo do wykluczenia z Wydarzenia osób, które: 

a) podejmują działania sprzeczne z prawem albo z dobrymi obyczajami lub 

godzące  w uzasadnione interesy osób trzecich; 

b) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia 

Regulaminu lub zasad odbywania Wydarzenia; 

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub 

godzące w jego wizerunek; 

d) ze względu na stan psychofizyczny wzbudzają podejrzenie infekcji, odurzenia 

lub pozostawania w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

16. Uczestnik: 

a) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora w 



 

 

celach informacyjnych, a także na potrzeby promocji przedsięwzięć przez niego 

realizowanych; 

b) zgoda Uczestnika jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie; 

c) dla potrzeb działań Organizatora wizerunek Uczestnika może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 

kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 

udziałem mogą być mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach 

informacyjnych i promocyjnych Organizatora; 

d) zgoda Uczestnika na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach 

Zarządzającego, portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych; 

e) wizerunek Uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione 

częściowo, albo ubezwłasnowolnione całkowicie biorące udział                              w 

Wydarzeniu bez opiekuna. Za osobę niepełnoletnią z opiekunem odpowiada opiekun, 

który zobowiązany jest przyjść z Uczestnikiemz i uczestniczyć z nią w Wydarzeniu 

nieprzerwanie przez cały okres pozostawania tej osoby na Wydarzeniu. Organizator ma 

prawo usunięcia Uczestników, którzy przebywają na Wydarzeniu bez przedstawiciela 

ustawowego, lub nieposiadające jego stosowanej zgody na piśmie. 

18.  Partnerzy merytoryczni, Wystawcy, Prelegenci oraz Uczestnicy Wydarzenia w trakcie 

jego realizacji, aż do zakończenia, nie mogą na Wydarzeniu prezentować swojej oferty 

handlowej, jak i ofert innych podmiotów.  

19. Treść i wygląd materiałów dystrybuowanych przez Partnera Merytorycznego oraz 

Wystawców podczas Wydarzenia powinny być każdorazowo konsultowane z 

Organizatorem w celu zachowania zgodności z założeniami poprzedniego punktu 

niniejszego regulaminu. 

20. Administratorem danych osobowych dla Uczestników Wydarzenia to jest osób, które 

wezmą w nim realny udział, a także Partnerów merytorycznych, Wystawców oraz ich 

pracowników biorących udział w Wydarzeniu, jak i Prelegentów, jest Zarząd 

Województwa Podkarpackiego (dalej „Instytucja Zarządzająca” lub „IZ”)w ramach zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej 

„zbiór danych RPO WP 2014-2020”, , a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego.   

21. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy 

Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Umowy o 

dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



 

 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr 

RPPK.01.02.00-18-0085/17-00.   

Jej zapisy stanowią, że:  

- Osobą wyznaczoną do kontaktu przez ADO w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w ramach zbioru danych osobowych RPO WP 2014-2020 jest: 

Inspektor Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-

010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 767 09, adres e-mail: 

iod@podkarpackie.pl.  

- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w związku z realizacją RPO WP 2014-

2020, jest podmiotem przetwarzającym, w/w dane na podstawie ww. Umowy  

- PCI, jako Podmiot Przetwarzający, zapewnienia wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie Pani/Pana danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 

spełniało wymogi 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 – „RODO”  i 

chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.  

22. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, 

dalej „Centralny system teleinformatyczny” jest Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego.  

23. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zbioru danych RPO WP 

2014-2020 jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów,  w szczególności: 

potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom 

projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania 

informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego 

dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach 

uzyskujących wsparcie  - w ramach RPO WP 2014-2020.  

24. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zbioru danych Centralny 

system teleinformatyczny jest a) zarządzanie, kontrola, audyt, sprawozdawczość i 

raportowanie w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz b) zapewnienie realizacji 

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji  o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności  w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

25. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych RPO WP 2014-

2020 są art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku  z pełnieniem funkcji 

Instytucji Zarządzającej, wynikającej z:  



 

 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013  z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 –  

„Rozporządzenie ogólne”,  

b) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – „Ustawa 

wdrożeniowa”.  

26. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych Centralny system 

teleinformatyczny są art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z 

przepisami:  

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz.  

c) UE.L.347.470);  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi  i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE.L. 

286.1);  d) ustawy wdrożeniowej.  

27. Dane osobowe z ww. zbiorów mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym 

oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym,   

28. w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu - zgodnie  z nałożonymi 

na Instytucję Zarządzającą obowiązkami na podstawie m.in.: rozporządzenia ogólnego i 

ustawy wdrożeniowej.  

29. IZ nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

30. Dane osobowe z ww. zbiorów będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni 

roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym 

mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej 

lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 



 

 

2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu 

prawa.  

31. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy, ma prawo 

do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie 

art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych 

osobowych niezbędnych, w szczególności do:  

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy 

praw Unii lub państwa członkowskiego;  
b) celów archiwalnych w interesie publicznym:  

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w 

ramach Programu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do 

usunięcia albo przenoszenia tych danych.  

32. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Wydarzenia ma prawo skorzystać 

z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO  w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

33. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, 

na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  

34. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach Programu - IZ nie będzie podejmować 

wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania.  

35. Administratorem danych osobowych, poza zakresem wymienionym w ust. 16, to jest dla 

osób na etapie rejestracji na Konferencję jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, 

REGON: 368953574.  

36. PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się 

skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD 

poprzez mail: iod@pcinn.org lub kom. +48 798 870 478. Pod ww. dane można się 

kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez 

PCI, czy to jako Administrator danych czy Podmiot Przetwarzający.   

37. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora PCI:  

a. Imię i nazwisko,   

b. email,   

c. firma/instytucja 

d. wizerunek.  



 

 

38. Zgoda na publikację wizerunku jest wyrażona poprzez akceptację Regulaminu i może być 

cofnięta, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

39. Dane Uczestników zbierane są w celu zapisu na Wydarzenie oraz zapewnienia jego 

poprawnej obsługi. Ponadto Dane Uczestników w postaci wizerunku mogą być 

wykorzystane w celu dokumentacyjnym oraz informacyjnym o działalności PCI.  

40. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

41. Odbiorcami danych Uczestników w tym wizerunku zarejestrowanego w trakcie 

Wydarzenia może być Organizator oraz podmioty wspierające organizację Wydarzenia 

od strony logistycznej i technicznej, a także instytucje uprawnione do przetwarzania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.   

42. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu rozliczenia Wydarzenia. 

Wizerunek bez powiązania z innymi danymi osobowymi może być wykorzystany w celu 

promocji Organizatora oraz Wydarzenia bezterminowo o ile nie zostanie wcześniej 

wycofana zgoda na publikację wizerunku.  

43. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak 

możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu.  

44. Organizator nie zamierza przekazywać danych Uczestników do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.   

45. Uczestnicy mają prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych.   

46. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników przez Organizatorów Uczestnikom 

przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

47. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Organizatorem, a podmiotami o których mowa jest w 

pkt. 2 – 3 i 5 niniejszego Regulaminu, wymagają formy co najmniej dokumentowej (np. e-

mail) pod rygorem nieważności.  

48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, oraz zapisy „Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego 

Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie”, dostępnego pod adresem www.pcinn.org oraz 

„Regulamin monitoringu wizyjnego w budynku Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z 

o.o. przy ul. Lenartowicza 6” dostępnego w siedzibie Organizatora 

http://www.pcinn.org/

