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REGULAMIN IV FORUM ROLNIKÓW I AGROBIZNESU 20 listopada 2019 
Data:29.08.2019 

 

 
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji pod nazwą IV Forum Rolników  
i Agrobiznesu (dalej Forum). Zawiera informacje o prawach i obowiązkach Uczestników i Organizatora oraz 
zasadach uczestniczenia w Forum. Ich przestrzeganie ma zapewnić bezpieczeństwo Uczestników Forum 
poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie urządzeń i 
terenu udostępnionych Uczestnikom Forum. 
Regulamin Forum dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.forum.topagrar.pl. 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Forum jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Metalowej 5, 60-

118 Poznań (dalej Organizator), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146,  
NIP 7780164903. Organizator Forum jest wydawcą miesięcznika top agrar Polska i właścicielem serwisu 
internetowego:www.topagrar.pl. 

 

2. Akceptując Regulamin, Uczestnik potwierdza, że zna i akceptuje zasady uczestnictwa w Forum. Zapoznał 
się z zasadami przetwarzania przez PWR danych osobowych. Dostępnymi w klauzuli informacyjnej i w 
Polityce Prywatności Polskiego Wydawnictwa Rolniczego na stronie www.pwr.agro.pl.  

 

3. Forum odbywa się w Poznaniu, 20 listopada 2019 roku w godzinach 9.00-17.00 czasu polskiego. 
 

II. Zasady uczestnictwa 
1. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszenia on-line 

zamieszczony na stronie www.forum.topagrar.pl 
 

2. Zgłoszenie mogą nadesłać: osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych. 

 

3. Każdy Uczestnik rejestruje się indywidualnie  - nie ma możliwości zbiorowej rejestracji. 
 

4. Uczestnik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzyma elektroniczne potwierdzenie 
rejestracji na podany w formularzu adres e-mail. 

 

5. Uczestnik posiadający elektroniczne potwierdzenie rejestracji na Forum jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie 

 

6. Decyzja o wzięciu udziału w Forum wiąże się z podaniem określonych danych w formularzu 
zgłoszeniowym, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w 
Forum. Wymagane dane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu 
Dane kontaktowe są potrzebne do przesyłania bieżących informacji organizacyjnych lub kontaktu z 
Uczestnikiem, gdyby okazało się, że np. zostały wprowadzone zmiany w programie konferencji. 

 

7. Liczba Uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w konferencji decyduje 
kolejność dokonania rejestracji i otrzymania potwierdzeń. 

 

8. Wstęp Uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora 
elektronicznego potwierdzenia rejestracji i biletu, udostępnionego na stronie www.forum.topagrar.pl. 
Powiadomienie o możliwości pobrania biletu będzie wysłane do Uczestnika na adres e-mail podany 
podczas procesu rejestracji on-line. 

 

9. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w 
konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eventy@topagrar.pl. 

 

10. Forum, i towarzyszące mu wydarzenia, w tym Sesja Główna, Sesje Tematyczne, przerwy, wystąpienia 
Uczestników lub Prelegentów będą rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video (dalej jako: 
„Materiały”). Materiały będą rejestrowały przede wszystkim wizerunek i głos. 

 

11. Materiały będą produkowane przez Organizatora i/lub na jego zlecenie.  
 

12. Materiały będą wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora. 

http://www.forum.topagrar.pl/
http://www.forum.topagrar.pl/
mailto:eventy@topagrar.pl
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Uczestnik akceptując Regulamin Forum oświadcza, że zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń wobec 
Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu (wizerunek głosowy) i/lub 
wypowiedzi utrwalonych w Materiałach. 
 

13.  Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku oraz wypowiedzi  
(wizerunek głosowy) Uczestników oraz Prelegentów utrwalonych w Materiałach. Uprawnienie 
Organizatora do rozpowszechniania wizerunku, o którym mowa powyżej, jest nieograniczone w czasie, 
formie oraz przestrzeni terytorialnej. Dotyczy to całości zebranych Materiałów jaki i ich części. 

 

14. Organizator może rozpowszechniać Materiały wykorzystując wszystkie funkcjonujące w chwili 
publikacji Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności następujące: 

a) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach typu: (płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, 
Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką; 

b) publikowanie w jakiejkolwiek formie; 
c) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową, wprowadzenie do pamięci serwera); 
d) publiczne wyświetlanie; 
e) publiczne odtwarzanie; 
f) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką; 
g) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką; 
h) nadanie satelitarne dowolną techniką; 
i) reemisja dowolną techniką; 
j) umieszczanie w sieci Internet; 
k) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w 

materiałach o charakterze sprawozdawczo-reporterskim jak również promującym Forum w kolejnych 
edycjach; 

l) prawo do adaptacji; 
m) rozpowszechnianie w multimediach; 
n) rozpowszechnianie w social mediach Organizatora takich jak: Facebook, YouTube itp. publiczne 

udostępnienie  
 

15. Uczestnik Forum ma możliwość zamówienia bezpłatnego egzemplarza miesięcznika top agrar Polska. 
Dokonując zamówienia Uczestnik zgadza się na to, aby Organizator skontaktował się z nim w celu 
poznania jego opinii o czasopiśmie. Zamówienia można dokonać zaznaczając właściwe pole na 
Formularzu zgłoszeniowym. 

 

III. Przepisy porządkowe 
1. Uczestnicy Forum są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów 

przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywać się będzie Forum. 

 

2. Uczestnicy Forum mogą przebywać na terenie, na którym się ono odbywa tylko w godzinach otwarcia 
oznaczonych przez Organizatora. 

 

3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stanowisk lub eksponatów w 
celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Organizatora. 

 

4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników Forum jakichkolwiek działań komercyjnych, 
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie 
uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Uczestnikom Forum zabrania się: 
a) Wnoszenia i używania na terenie Forum broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz 

szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, 
uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz 
bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia 
wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z 
zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego. 

 

b) Wnoszenia na teren Forum bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. (Za taki uznaje się bagaż o 
maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm). Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy 
oddać do szatni. 
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c) Wnoszenia/wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i 
słabowidzących. 

 

d) przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu 
organizowanego wydarzenia. 

 

6. Uczestnicy Forum są zobowiązani do: 
a) przebywania w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszania się wyłącznie 

oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi. 
 

b) Wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej 
lub innych służb państwowych. 

 

7. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić 
wstępu lub wyprosić z terenu konferencji: 

a) osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 
innych podobnie działających środków, 

b) osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 
substancje psychotropowe. (Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do 
służb porządkowych i informacyjnych.) 

c) osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 

8. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

IV. Opłaty 
1. Posiadacze aktywnej prenumeraty miesięcznika top agrar Polska biorą udział w Forum bezpłatnie. 

Aktywna prenumerata – to prenumerata drukowanej wersji miesięcznika top agrar Polska lub treści 
zamieszczanych na stronie www.topagrar.pl w wersji elektronicznej opłacona w momencie 
przesyłania formularza zgłoszeniowego Uczestnika Forum. 

 

2. Posiadanie jednej aktywnej prenumeraty top agrar Polska uprawnia do bezpłatnego udziału w Forum 
jednego Uczestnika. 

 

3. Uczestnik, posiadający aktywną prenumeratę top agrar Polska, wpisuje w formularzu zgłoszeniowym 
swój numer klienta (dostępny na fakturze lub możliwy do uzyskania pod numerem telefonu 61 886 
29 60). Po weryfikacji tego numeru Organizator zwalnia Uczestnika z opłaty za uczestnictwo w Forum. 

 

4. Udział w Forum osób, nie posiadających aktywnej prenumeraty top agrar Polska, jest możliwy po 
dokonaniu opłaty w wysokości 100 zł brutto/os. Płatność odbywa się za pomocą systemu 
Przelewy24.pl, do którego przechodzi się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

 

5. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji (biletów) na aukcjach, licytacjach lub 
prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. 
Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych potwierdzeń 
rejestracji (biletów), w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży 
premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. 

 

6. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto 
nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe 
albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 
Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne". 

 

7. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na Forum musi być uzyskane zgodnie 
z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z 
naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora. 

 

V. Odpowiedzialność ́
1. Uczestnictwo w Forum zobowiązuje do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Jest on dostępny w 

formularzu zgłoszeniowym na stronie www.forum.topagrar.pl i w siedzibie Organizatora. 
 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia p charakterze siły wyższej 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Forum. 
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3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Forum w przypadku zmiany 
obowiązujących przepisów prawa lub z innych ważnych powodów, każdym czasie również w czasie 
trwania Forum.  

 

5. Uczestnicy Forum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 
 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy 
poszkodowanego, ani za szkody spowodowane siłą wyższą. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie 
organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty). 

 

VI. Reklamacje  
1. Reklamacje związane z Forum należy kierować do Organizatora pisemnie na adres Polskie 

Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań z dopiskiem IV Forum Rolników i 
Agrobiznesu – reklamacja lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: eventy@topagrar.pl. 
Wiadomość email należy opatrzyć tytułem IIV Forum Rolników i Agrobiznesu – reklamacja . 

 

2. Każda reklamacja musi zawierać, imię i nazwisko reklamującego, adres do doręczeń oraz zwięzły opis 
dotyczący reklamowanej usługi 

 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postepowania 
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich 
rozpatrzeniu. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich 
przepisów prawa polskiego. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym 
sądzie powszechnym. 

 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej 

www.forum.topagrar.pl w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z 

powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych. 
3. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Forum i jego przebiegu Uczestnik może uzyskać wysyłając 

zapytanie drogą e-mailową na adres eventy@topagrar.pl.  
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych obowiązujących ustaw.  
5. . Regulamin wchodzi w życie od momentu rozpoczęcia zapisów do zakończenia trwania Forum w dniu 

20 listopada 2019.  
6. . Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika. \ 
7. . Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo 

do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego 
wydarzenia. 

 
 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH  
 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Forum jest Organizator, czyli Polskie Wydawnictwo Rolnicze 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118. Kontakt z Administratorem możliwy jest pocztą 
tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 61 86 90 660. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących danych osobowych na adres e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl bądź pocztą tradycyjną na adres 
Administratora z zaznaczeniem Inspektor ochrony Danych. 

 

3. Dane osobowe Uczestników Forum będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

http://www.forum.topagrar.pl/
mailto:eventy@topagrar.pl
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO) 
oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

 

4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników Forum jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia w nim 
udziału. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w Forum. Nieprawdziwe, błędne lub niekompletne dane 
mogą uniemożliwić prawidłową komunikację z Uczestnikiem, wpłynąć na możliwość wywiązania się 
Organizatora z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a nawet uniemożliwić Uczestnikowi udział w 
Forum.  

 

5. Jeśli Uczestnik Forum wyraził dodatkowo zgody na komunikację marketingową ze strony Organizatora, jego 
dane będą przetwarzane również w celach informowania o ofercie Organizatora, spółek powiązanych 
(AgriContact i Hortpress) oraz ich partnerów, o wydarzeniach, szkoleniach i konkursach, jakie organizuje, a 
także o nowościach na rynku agro w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.  

 

6. Przetwarzanie zebranych danych osobowych w zależności od celu będzie oparte na wymienionych podstawach 
prawnych: 

a)  art. 6 ust. 1 lit b) RODO - w celu realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w Forum 
b)  art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora polegających na 

prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany 
przepisami Ustawy o rachunkowości. 

c)  art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są: 
budowanie pozytywnego wizerunku, promowanie podobnych konferencji organizowanych przez 
Administratora, realizowanie analiz statystycznych, przekaz marketingowy, dochodzenie i/lub obrona przed 
roszczeniami. 

d)  w przypadku działań marketingowych realizowanych pocztą tradycyjną podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest uzasadniony interes administratora art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w przypadku pozostałych kanałów 
komunikacji zgoda art. 6 ust.1 lit. a) RODO 

 

7. Uczestnik Forum może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, Administrator będzie zobowiązany 
zaprzestać przetwarzania jego danych w celu realizacji Forum. W takiej sytuacji Uczestnik nie będzie mógł się 
domagać wypełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu.  

 

8. Każdy Uczestnik, który wyraził przy okazji brania udziału w Forum zgodę na przetwarzanie jego danych w celach 
marketingowych i realizację przekazu marketingowego i handlowego na wybrane kanały komunikacji, może w 
dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgód marketingowych spowoduje zaprzestanie realizacji 
danej formy komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

 

9. Każdemu Uczestnikowi przysługują prawa: 
a)  dostępu do podanych danych osobowych, 
b) żądania poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, 
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, jakie miało 

miejsce przed jej wycofaniem 
f) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa ul. Stawki 2) w przypadku stwierdzenia 

niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych. 
 

10. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom: organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, w uzasadnionych wypadkach, na podstawie umów 
gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych podmiotom świadczącym usługi komunikacyjne, 
hostingowe, serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego / organizacyjnego. 

 

11. Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich 
 

12. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
 

13. Uczestnik Forum może dokonywać zgłoszeń dotyczących jego danych, w tym udzielonych zgód na przekaz 
marketingowy 

a) wysyłając e-mail na adres mailowy daneosobowe@pwr.agro.pl wpisując w treści wiadomości, jakie zmiany w tym 
zakresie mamy wdrożyć. 

b) korzystając z odpowiedniego formularza znajdującego w Polityce Prywatności dostępnej na stronie 
www.pwr.agro.pl. 

 
 


