
 

    

  
REGULAMIN WYDARZENIA  

1. Organizatorami Wydarzenia są APPLIA Polska oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zwani   
w dalszej części regulaminu „Organizatorami”.  

2. II Kongres AGD zwany dalej “Wydarzeniem” odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 roku w siedzibie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego 
Tymienieckiego 22 G.   

3. Wydarzenie ma charakter dwudniowy i składa się z trzech części:  

1) Konferencja, 23 maja 2019 r.: spotkania merytoryczne w postaci paneli dyskusyjnych, z udziałem 
zaproszonych ekspertów. W wydarzeniu udział mogą wziąć jedynie uczestnicy zarejestrowani na 
Wydarzenie.  

2) Gala, 23 maja 2019 r.: spotkanie o charakterze networkingowym odbywające się w godzinach 
wieczornych. W wydarzeniu udział mogą wziąć jedynie uczestnicy, którzy podczas rejestracji na 
Wydarzenie zaznaczą opcję Gala.   

3) Bussines Mixer i Giełda Innowacji, 24 maja 2019 r.: spotkanie branżowych producentów  z poddostawcami 
oraz usługodawcami, m.in. startupami oferującymi innowacyjne produkty i usługi.  W spotkaniu udział 
wziąć mogą jedynie uczestnicy, którzy podczas rejestracji na Wydarzenie zaznaczą opcję Business Mixer.  

3. Udział w wydarzeniu możliwy jest jedynie po rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.  

• Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Wydarzeniu może wziąć do dwóch osób, z jednej 
firmy, w przypadku konferencji i gali oraz jednej osoby w przypadku Business Mixera  (z wyjątkiem 
Sponsorów Wydarzenia), chyba, że Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, zdecydują inaczej.   

• O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.   

4. Wydarzenie odbywać się będzie w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).  

5. Koszty udziału w wydarzeniu:  

• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla firm i osób związanych z branżą AGD oraz instytucji publicznych            
i zrzeszeń przedsiębiorców współpracujących z Organizatorami. Dla pozostałych uczestników koszt 
uczestnictwa wynosi 1800 zł netto (słownie: tysiąc osiemset złotych netto). W przypadku uczestnictwa 
wyłącznie w drugim dniu wydarzenia (Business Mixer), koszt udziału wynosi 500 zł netto (pięćset złotych 
netto).  

• Opłatę za udział w Wydarzeniu należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty rejestracji, dane do przelewu zostaną 
przesłane przez Organizatorów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz pozytywnej weryfikacji 
zgłoszenia.  



 
• Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu zgłoszona, w formie pisemnego wniosku przed 30 kwietnia 

2019 roku umożliwia uzyskanie zwrotu całości wniesionej opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku 
pieniądze zostaną przekazane na konto bankowe, z którego dokonano płatności. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do niezwracania wniesionej opłaty, w przypadku gdy rezygnacja z udziału  w 
Wydarzeniu nastąpi po 30 kwietnia 2019 r.   

5. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie nienaruszających 
podstawowych zasad Kongresu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
Zmiany nie wymagają uzasadnienia. Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek  do 
Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie www.kongresagd.pl  
  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
Zgodnie z art. 13 i art. 26 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) ("RODO") 
informujemy o tym, że Organizatorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe oraz informują o zasadniczej 
treści ich wspólnych uzgodnień jako Współadministratorów danych osobowych. 

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są: 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 
22 G, 90-349 Łódź; 

(dalej "Administrator Wykonawczy") 

APPLIA Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 76d, 02-393 Warszawa; 

(dalej „Współadministrator”) 

2. Administrator Wykonawczy i Współadministrator wspólnie administrują Państwa danymi osobowymi w 
następujących celach: organizacji oraz przeprowadzenia wydarzenia jakim jest „KONGRES AGD 2019” 
Administratorzy wspólnie ustalili, cele przetwarzania danych. Państwa dane będą przetwarzane:  
• w celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu jakim jest „Kongres AGD 2019” na podstawie Państwa zgody 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili przysługuje Państwu 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

• w celu przesyłania informacji handlowej na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO) do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie 
Państwa danych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami – sponsorami wydarzenia (podstawa art. 6 ust 1 lit. b 
RODO) przez okres obowiązywania umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu przedawnienia roszczeń.  

• w celu oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), będącego realizacją 
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu, aż zgłoszą 
sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.  
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• w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących 

(naszych partnerów/sponsorów wydarzenia), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego 
i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem 
przetwarzania danych w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie 
danych.  

4. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora Wykonawczego oraz Współadministratorów, każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji wydarzenia „Kongres AGD 2019”  

7. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się zarówno 
z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy jest punktem 
kontaktowym dla Państwa.  

8. Prosimy o kierowanie korespondencji w zakresie realizacji Państwa praw do:  
Inspektora Ochrony Danych, pocztą na adres ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź 
(najlepiej z dopiskiem "Inspektor danych osobowych"), emailem na adres iod@sse.lodz.pl 

 
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW EXPO AGD  

  
1. Organizatorzy Wydarzenia w drodze porozumienia udostępnią nieodpłatnie przestrzeń do prezentacji produktu 

o wymiarach 100 x 100 cm  
2. Wystawca ma obowiązek oznakowania własnych Materiałów i rozmieszania ich wyłącznie na Stoisku. 

Umieszczanie Materiałów poza Stoiskiem wymaga pisemnej zgody Organizatorów.  
3. Montaż i demontaż stoisk może odbywać się jedynie w godzinach i terminie wyznaczonym przez Organizatorów:  

• montaż:  godz. 8.00-20.00 w dniu 22 maja 2019 r.   
• demontaż: godz.  15.00-19.00 w dniu 24 maja 2019 r.  

Nie przewiduje się możliwości montażu i demontażu stoiska podczas trwania Wydarzenia.  

4. Materiały nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a ich rozstawienie nie może utrudniać lub 
uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się Uczestników Wydarzenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na zainstalowanie lub rozmieszczenie Materiałów, 
które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe dla innych Wystawców, Organizatorów, Uczestników Wydarzenia.  

6. Umieszczenie na Stoisku bądź poza nim Materiałów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności 
spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 
Organizatora.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez innych Wystawców  i osoby trzecie, 
w tym uszkodzenia Materiałów znajdujących się w miejscu Wydarzenia dostarczonych  na Wydarzenie oraz nie 
odebrane po zakończeniu Wydarzenia.  
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8. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zalaniem wodą, przerwą  w 

dopływie wody, przerwą w dostawie prądu lub łączności, a także zdarzeniami spowodowanymi działaniem Siły 
Wyższej.   
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