
Regulamin Uczestnictwa Prelegentów

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez Prelegentów wykładów w trakcie

Targów. 

2. Użyte w Regulaminie określenia i nazwy oznaczają:

a. Regulamin- niniejszy Regulamin;

b. Organizator- PTAK WARSAW EXPO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w  Nadarzynie  (kod  –  05-830)  przy  Al.  Katowickiej  62,  wpisaną  do  Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

miasta  stołecznego  Warszawy  w  Warszawie  XIV  Wydział  Gospodarczy  Krajowego

Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000671001,  NIP  5342544579,  REGON

366965350,  z  pokrytym  w całości  kapitałem zakładowym  wynoszącym 83  818  100,00

złotych

c. Targi- Targi Organizatora pod nazwą World Travel Show, które odbędą się w dniach 18-20

października 2019 roku w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie; 

d. Warsaw  Travellers  Festival-  jedna  z  atrakcji  Targów,  w  ramach  której  Organizator

udostępni Prelegentom scenę w celu wygłoszenia wykładu; 

e. Prelegent-  uczestnik Targów,  który zgłosił  chęć wygłoszenia wykładu podczas Targów  

i jego zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora;

f. Strona  internetowa Organizatora-  strona  oraz  podstrony  internetowe  udostępnione  pod

domeną www.worldtravelshow.pl 

§ 2 

Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Prelegentem może być wyłącznie osoba, która w dacie wysłania oferty osiągnęła pełnoletność. 

2. Organizator nie pobiera od Prelegentów żadnych opłat związanych ze zgłoszeniem oferty bądź

udziałem w Wykładzie.  

3. Wygłoszenie wykładu przez Prelegenta oraz czynności związane z wygłoszeniem wykładu mają

charakter nieodpłatny. 

4. W  celu  zgłoszenia  aplikacji  do  udziału  w  Wykładzie  należy  złożyć  Organizatorowi  ofertę

zawierającą:



i. prawidłowo wypełniony formularza zgłoszeniowy w terminie podanym na Stronie internetowej

Organizatora.  Wzór  formularza  zgłoszeniowego,  sposób  

i termin jego przedłożenia określono na Stronie internetowej Organizatora;

ii. zdjęcia lub filmu zawierający wizerunek Prelegenta oraz krótki opisu dotyczy Prelegenta, w

tym opis proponowanej tematyki wykładu wraz z planem wykładu oraz szacowanym czasem,

jego trwania nie dłuższym niż godzina zegarowa. 

5. Wraz  z  przesłaniem  formularza  zgłoszeniowego  Prelegent  zobowiązuje  się  do  wygłoszenia

wykładu w miejscu oraz w czasie wskazanym przez Organizatora. Wykład powinien być w całości

poświęcony tematyce turystycznej, trwać nie dłużej niż jedną godzinę. 

6. W przypadku zaakceptowania oferty Prelegenta, Prelegent otrzyma od Organizatora:

▪ w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem Targów - powiadomienie o

jej akceptacji,

▪ w  terminie  nie  późniejszym  niż  2  tygodnie  przed  rozpoczęciem  Targów-propozycję

harmonogramu Wykładów,  

7. Zabronione  jest  prowadzenie  wykładu  w taki  sposób,  które  naruszałyby  przepisy  powszechnie

obowiązującego  prawa  lub  w  jakikolwiek  sposób  naruszały  dobra  osobiste  osób  trzecich,

promowały  treści  zabronione,  produkty  lub  usługi  komercyjne,  działalność  polityczną  lub  

w jakikolwiek sposób były sprzeczne z dobrymi obyczajami. 

8. Wykonywanie  czynności  objętych  Regulaminem,  w  szczególności  dostarczenie  Organizatorowi

wraz z formularzem zgłoszeniowym zdjęcia lub filmu zawierającego wizerunek Prelegenta oraz

krótkiego opisu dotyczącego Prelegenta lub wygłoszenie wykładu przez Prelegenta, nie stanowi

podstawy  do  żądania  jakiegokolwiek  wynagrodzenia  lub  zapłaty  jakiejkolwiek  kwoty  przez

Organizatora lub Prelegenta. 

§ 3

Reklamacje

1. Reklamacje  związane  z  organizacją  i  przeprowadzeniem  wykładu  będą  przyjmowane  przez

Organizatora w dowolnej formie np. w pisemnej (  na adres  PTAK WARSAW EXPO Spółką z

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą   przy  Al.  Katowickiej  62  w  Nadarzynie  05-830),

mailowej ( na adres info@warsawexpo.eu ) telefonicznej (pod nr telefonu +48 22 122 02 87) oraz

osobiście.  

2. Złożone przez Prelegentów reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później  niż  

w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Administratorem  przetwarzanych  lub  udostępnionych  danych  osobowych  jest  spółka  PTAK

WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy: 05 – 830), przy Al. Katowickiej



62,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  

KRS 0000671001, NIP 532544579

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wygłoszenia wykładu.

3. Kontakt z administratorem możliwy jest

i. pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu;

ii. pisemnie,  przesyłając  korespondencję  na  adres:  Ptak  Warsaw  Expo  sp.  z  o.o.,  Al.

Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn;

iii. osobiście  w siedzibie  Spółki:  Ptak Warsaw Expo sp.  z  o.o.,  Al.  Katowicka  62,  05-830

Nadarzyn, hala A;

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

i. prawnie  uzasadnionego  interesu  Organizatora  polegającego na  obowiązku  wypełnienia

przez Organizatora obowiązków prawnych w związku z wygłoszeniem wykładu; 

ii. zawarcia i wykonania umowy/umów zawartych z Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. (art. 6 ust.1

lit b RODO); 

iii. przeprowadzenia wykładu; 

iv. ustalenia,  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartymi  z Ptak

Warsaw  Expo  sp.  z  o.o.  umową/umowami  lub  związanymi  z  przetwarzaniem  danych

osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

i. pracownicy Organizatora, 

ii. współpracownicy podmioty, z którymi współpracuje Organizator, łącząc oferowane usługi

lub produkty,

iii. świadczące usługi:

- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

- informatyczne i nowych technologii;

- marketingowe, komunikacyjne i analityczne;

- obsługi telefonicznej lub elektronicznej;

6. Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

i. dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania),

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; 

ii. do przenoszenia danych osobowych



iii. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

iv. do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

wysyłając wiadomość mailową zawierającą sprzeciw na adres: rodo@warsawexpo.eu;

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą aktualnie

obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  zwłaszcza  Kodeksu  Cywilnego  oraz  Ustawy  o  prawach

Konsumenta, Ustawy o ochronie praw autorskich. 

8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie Internetowej https://www.worldtravelshow.pl/ oraz

w siedzibie Organizatora.


