FORBO SAILING CHALLENGE
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich 5-8 września 2019

I Informacje organizacyjne
1. Organizatorem FORBO SAILING CHALLENGE Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest
Forbo Flooring Polska Sp. z o o. Oddział w Polsce ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Impreza odbędzie się w dniach od 5 września 2019 roku do 8 września 2019 roku w
Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
3. Podczas imprezy Organizator zapewnia możliwość udziału w interesujących
szkoleniach, prezentacjach i imprezach towarzyszących.
4. Dokładny program imprezy zostanie ogłoszony [najpóźniej] do dnia 20.08.2019 roku.
5. Na wyjazd zapraszamy klientów i potencjalnych klientów Organizatora prowadzących
działalność o charakterze architektonicznym/projektowym na terenie Polski
(„zwanych dalej „Uczestnikami”).
6. Aby zarejestrować swój udział niezbędne jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/1QvW9NfgU2FVkIdPxg2BdLiKWtLhk31ddN22s99jr
S4o/viewform?edit_requested=true
7. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
rejestracji i uczestnictwa w imprezie oraz przetwarzanie jego danych osobowych.
8. Organizator zapewnia Uczestnikom:
a) zakwaterowanie na jachtach
b) wyżywienie (3 śniadania, 2 obiady oraz 3 kolacje)
c) pokrycie opłat portowych i wynajmu jachtów
d) pokrycie kosztów organizacji regat,
e) pokrycie kosztów koncertu
f) ubezpieczenie NNW, z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zachowanie Uczestników wyjazdu oraz następstwa z
niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki
śmiertelne.
9. W celu rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia do dnia 31.07.2019 opłaty
wpisowej w wysokości 450 zł brutto celem rezerwacji miejsca na konto bankowe
nazwa:
FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE,
nr 52 1140 1124 0000 2512 5300 1001
wskazując w tytule przelewu „nazwę firmy/pracowni, wpisowe na FORBO SAILING
CHALLENGE“.
10. Organizator nie zwraca żadnych kwot za świadczenia niewykorzystane z przyczyn
leżacych po stronie Uczestnika.
11. Uczestnik dojeżdża na miejsce mprezy na własny koszt.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i szkody spowodowane przez
niego w czasie trwania wyjazdu oraz jest zobowiązany do pokrycia strat materialnych
(powstałych z jego winy) na miejscu i z własnych środków.

II Jak przetwarzamy dane osobowe Uczestników
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Forbo Flooring Polska Sp. z o
o. Oddział w Polsce ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, e-mail: info.pl@forbo.com
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora 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 przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(„RODO”).
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres
danych:
a. Firma / Pracownia
b. imię i nazwisko Uczestnika;
c. stanowisko w firmie
d. adres poczty elektronicznej Uczestnika
e. numer telefonu komórkowego Uczestnika
f. adres firmy
g. wizerunek Uczestnika wykorzystany wyłącznie w ramach wewnętrznej galerii
filmów i zdjęć, do której dostęp będą mieli Uczestnicy. Organizator nie będzie
publikował zdjęć indywidualnych, wyłącznie grupowe na których wizerunek
Uczestnika stanowi jedynie element pewnej całości, a nie jego główny motyw.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub
niewyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie w celu zgłoszenia i uczestnictwa
w Wyjeździe uniemożliwia wzięcie w nim udziału.
5. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie:
a) w celu zgłoszenia, rejestracji, uczestnictwa w imprezie - podstawą prawną
przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
b) w celu publikacji wizerunku Uczestnika - podstawą prawną przetwarzania w
tym przypadku jest zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi i
innymi świadczeniami z nim związanymi - podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane od momentu otrzymania zgłoszenia
przez cały czas trwania wyjazdu aż do jego ukończenia oraz przez okres przewidziany
przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia lub ustalenia roszczeń
albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać powierzone wyłącznie tym podmiotom, z
którymi Organizator współpracuje, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę
informatyczną, księgową, kurierską i marketingową oraz podwykonawcom biorącym
udział w organizacji imprezy na zlecenie Organizatora. Z w/w podmiotami Organizator
podpisał odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w
każdym czasie oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo żądania usunięcia danych
osobowych (w tym swojego wizerunku), ograniczenia przetwarzania, a w przypadku,
gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody lub umowy prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
9. Każdemu Uczestnikowi, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego
danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik nie będzie rozpowszechniał, udostępniał lub w inny sposób wykorzystywał
zdjęć publikowanych przez Organizatora skopiowanych bądź w inny sposób pobranych
z galerii wewnętrznej.
III Inne postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub dokonania zmian w jej
programie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działania
siły wyższej, brak wymaganego minimum Uczestników itp.). W tych przypadkach
Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie. Wpłacona opłata wpisowa przez
Uczestnika zostanie zwrócona bez odsetek.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad uczestnictwa w wyjeździer, pod
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie
Organizator poinformuje uczestników telefonicznie co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmian.

