
 

Regulamin uczestnictwa 

Postanowienia ogólne 

1. Targi Pracy i Staży Branży IT odbędą się 21 marca 2023 roku, w godzinach od 10:30 do 15:30, na 
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu 
Poznańskiego 4, 61-614 Poznań. 

2. Definicje: 
a. Targi – Targi Pracy i Staży Branży IT 
b. Organizator – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej Uniwersytet).  

Ze strony Uniwersytetu Targi organizować będzie Wydział Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu, z siedzibą: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań (dalej WMiI); 

c. Regulamin – Regulamin Uczestnictwa w Targach  
d. Wystawca – osoba lub podmiot, który zgodnie z Regulaminem zgłosił swój udział w Targach. 

3. Zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą określa Formularz zgłoszeniowy (którego 
wzór można znaleźć na stronie https://wmi.amu.edu.pl/strona-glowna/targi-pracy-i-stazy-branzy-
it oraz Regulamin. 

4. W chwili przesłania Formularza zgłoszeniowego Wystawca udziela Organizatorowi zgody na 
filmowanie i fotografowanie stoiska Wystawcy w celu wykorzystania powstałych w ten sposób 
materiałów do celów promocyjnych i dokumentacyjnych dotyczących Targów oraz zgody na 
wykorzystywanie logotypu Wystawcy, jego nazwy, danych oraz opisu firmy dla celów promocyjnych 
i dokumentacyjnych dotyczących Targów (w tym w szczególności publikowania na stronie 
internetowej Targów, stronach internetowych Organizatora oraz w profilach Organizatora w 
serwisach społecznościowych i internetowych) a także w celu oznaczania Wystawcy podczas 
Targów (w tym zamieszczania na namiotach wystawowych), co nie rodzi po stronie Wystawcy lub 
działających na jego zlecenie osób lub podmiotów żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, 
w szczególności o wynagrodzenie lub zapłatę.  

 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w Targach jest: 
a. przesłanie przez Wystawcę w terminie do dnia 07.03.2023 r. do godz. 23:59 wypełnionego 

Formularza zgłoszeniowego przez stronę https://wmi.amu.edu.pl/strona-glowna/targi-
pracy-i-stazy-branzy-it; 
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b. uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail Wystawcy, 
który podano zgodnie z pkt a. w Formularzu zgłoszeniowym.  

2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1b, pomiędzy Organizatorem, a 
Wystawcą zostaje zawarta umowa na warunkach opisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz 
Regulaminie. 

3. Zgłoszenia uczestnictwa będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni 
wystawienniczej. 

4. O rezerwacji stoiska decyduje kolejność wpływu zgłoszeń w formie elektronicznej do Organizatora. 
5. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany 

lokalizacji stoiska zamówionego przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo – 
techniczne uniemożliwią taką lokalizację – zmiana taka wymaga dla swej ważności wyłącznie 
powiadomienia Wystawcy przez Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w targach, w 
szczególności z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym Targów, wyczerpania oferty 
stoisk. 

7. Organizator oddaje do korzystania Wystawcy uzgodnioną powierzchnię wystawienniczą na okres od 
dnia 21.03.2023 r. od godz. 9:00 do dnia 21.03.2023 r. do godz. 16:30.   

8. Standardowe stoisko wyposażone jest w typową zabudowę wystawienniczą ze ścianami, logotyp 
Wystawcy, stół, 2 krzesła, dostęp do energii elektrycznej (gniazdko elektryczne 230V) oraz 
bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

9. Uczestnictwo w Targach jest odpłatne. Cennik znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu - 
Materiały informacyjne. 

10. Wydanie i odbiór powierzchni wystawienniczej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

11. Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach w drodze jednostronnego oświadczenia woli i 
bez ponoszenia kosztów udziału, pod warunkiem złożenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia 
w tym przedmiocie (pod rygorem nieważności) w terminie do dnia 7 marca 2023 r.  

12. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za obustronnym porozumieniem w terminie 
późniejszym niż wskazany w pkt 11, pod warunkiem zapłaty przez Wystawcę kwoty odpowiadającej 
50% kosztów udziału w Targach. 

13. Faktyczne nie wzięcie udziału w Targach, przy braku rezygnacji w trybie pkt 11 lub rozwiązania 
umowy w trybie pkt 12, nie zwalnia Wystawcy od obowiązku zapłaty pełnych kosztów jego 
uczestnictwa w Targach, zgodnie z pkt 9 powyżej. 

14. Wszelkie zmiany warunków uczestnictwa w stosunku do warunków wynikających z Formularza 
zgłoszeniowego lub Regulaminu wymagają podpisania przez strony Porozumienia zmieniającego, 
pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem pkt 5 powyżej. 

 

Zobowiązania Wystawców 

1. Wystawca zobowiązuje się do: 
a. właściwej, niepowodującej uszkodzenia, zniszczenia lub zabrudzenia, niestwarzającej 

zagrożenia eksploatacji elementów zabudowy stoisk targowych lub wyposażenia; 
b. nie udostępniania stoiska osobom innym niż wskazane Organizatorowi; 
c. przygotowania stoiska do targów w dniu 21.03.2023 r., do godziny 10:30; 
d. protokolarnego zdania stoiska w dniu 21.03.2023 r., do godz. 16:30;  
e. dbania o porządek na stoisku oraz w najbliższym otoczeniu; 
f. niedystrybuowania artykułów spożywczych lub napojów, które nie będą fabrycznie 

zapakowane; 



g. w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty elementów zabudowy lub wyposażenia 
przekazanego Wystawcy (na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego stoiska targowego) 
- pokrycia wartości rynkowej szkody wg wiążącej wyceny Organizatora; 

h. przywrócenia po zakończeniu Targów zajmowanego stoiska do pierwotnego stanu, z 
zastrzeżeniem pkt g; 

i. zachowania zasad BHP i PPOŻ; 
j. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poleceń Organizatora w zakresie 

objętym regulaminem, w szczególności organizacji stoiska, jego eksploatacji; 
k. opłaty uczestnictwa w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora.  

 

Ochrona danych 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art.13 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 – (Dz. U. UE z dnia 
04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazuje 
następujące informacje: 

1. Administrator Danych 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą 
przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą w celu: 

- związanym z rejestracją i uczestnictwem w Targach pracy i Staży w Branży IT,  podjęciem działań 
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B; 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie przewidzianym 
przepisami prawa, w szczególności przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych lub prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; 
- dochodzenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f; 
- określonym w dokumencie zawierającym zgodę na przetwarzanie danych w przypadku i w zakresie 
w jakim zgoda została wyrażona – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. 

4. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane: 

- przez czas obowiązywania umowy, a także po zakończeniu jej realizacji do czasu przedawnienia się 
ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązków prawnych dotyczących przechowywania 
wymaganej prawem dokumentacji; 
- do momentu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania tych danych; 
- do momentu cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania dokonywanego na jej podstawie. 
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Dane osobowe wystawców, którzy otrzymają odmowę przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w targach 
zostaną usunięte niezwłocznie po wydaniu decyzji odmownej. 

5. Przekazywanie danych osobowych 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, którym Administrator 
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

6. Dobrowolność 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku 
niepodania tych danych, zawarcie umowy, a tym samym uczestnictwo w Targach będzie 
niemożliwe. 

7. Przysługujące prawa 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 15 RODO, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 16 RODO, 

c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych 

w art. 17 RODO,  

d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych 

osobowych które są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej 

została udzielona zgoda). 

8. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany 

W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.  

 

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 



2. Spory mogące wyniknąć w związku z organizacją Targów w tym na skutek braku realizacji, 
przestrzegania niniejszych zasad będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy rzeczowo i 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator ma prawo odwołania Targów w szczególności w przypadku zaistnienia Siły Wyższej. 
Odwołanie targów jest równoznaczne z odstąpieniem przez Organizatora od umowy. Opłata za 
udział w targach podlega zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania w sposób 
odpowiadający jego uiszczeniu. 

4. Organizator nie ponosi wobec Wystawcy, żadnej odpowiedzialności w związku z odwołaniem 
targów, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę uzgodnionych przez strony warunków lub 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a Wystawcy nie przysługują z tego tytułu 
roszczenia wobec Organizatora, w szczególności odszkodowawcze. 

6. Organizator nie jest odpowiedzialny, ani nie zapewnia wsparcia w zakresie przygotowania, obsługi 
lub demontażu stoiska, nie zapewnia sprzętu niezbędnego do przewożenia elementów służących 
do przygotowania stoiska, ani pomocy fizycznej w tym zakresie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia Wystawcy 
lub osób trzecich, niezależnie od okoliczności. 

8. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialną za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie 
Wystawcy. Za działania lub zaniechania pracowników lub osób działających na jego zlecenie – 
odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.  

 

 

Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 – Materiały informacyjne 

 


