Regulamin WIRTUALNYCH TARGÓW PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WARSZAWA 2021 on-line – czat i platforma Webexpo
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Wirtualnych Targów Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2021, zwanych
dalej Targami są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy i Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie, zwani dalej Organizatorami.
2. Koordynatorami Targów są: Urząd m.st. Warszawy i Urząd Pracy m.st. Warszawy, zwani dalej
Koordynatorami.
3. Regulamin uczestnictwa w Targach, dalej jako Regulamin, obowiązuje wszystkich
zainteresowanych wzięciem w nich udziału.
4. Targi odbędą się 9 listopada 2021 r. w godzinach 9.00 - 16.00, w formie on-line na platformie
Webexpo, udostępnionej przez Urząd m.st. Warszawy, zwanej dalej Platformą, której
operatorem jest Qr Communication sp. z o.o., z siedzibą w Turawie, dalej jako Operator.
5. Operator zabezpiecza poprawność przesyłu danych oraz odpowiada za bezpieczeństwo
wszelkich danych wprowadzonych do Platformy.
6. Za techniczne funkcjonowanie Platformy Webexpo podczas Targów oraz czatu, bieżące
usuwanie wszelkich wad, innych nieprawidłowości i problemów w ich funkcjonowaniu,
odpowiada Operator.
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Wystawcami na Targach są pracodawcy krajowi, instytucje i organizacje wspierające osoby
bezrobotne i poszukujące pracy oraz młodzież, a także instytucje zajmujące się problematyką
przedsiębiorczości, zwani dalej Wystawcami.
2. Uczestnikami Targów są Wystawcy oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w Targach.
3. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.
4. Wystawca zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowanie,
b) przesłania na adres email: targi@up.warszawa.pl czytelnie wypełnionego i kompletnego
formularza zgłoszeniowego z wszystkimi wymaganymi materiałami i plikami, zgodnie
ze specyfikacją, w wymaganych formatach, do dnia 22 października 2021 r. do godz. 16.00.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia dotyczące danych
teleadresowych i treści wpisów w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych
przez Wystawcę.
6. Stoiska wystawiennicze są przypisywane Wystawcom losowo. Organizatorzy nie przewidują
zmiany przypisanego stoiska.

7. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy
do udziału w Targach bez podania przyczyny.
8. Zamknięcie listy Wystawców nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godz. 16.00.
9. Podczas Targów zabrania się sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług.
10. Zabrania się publikowania i komunikowania treści i materiałów wulgarnych, niecenzuralnych
oraz powszechnie uważanych za obraźliwe, godzących w dobre imię innych osób
i podmiotów.
11. Zabrania się nagrywania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku i treści uzyskanych
podczas rozmów z doradcami zawodowymi w ramach Salonu Doradztwa Zawodowego,
będącego integralną częścią Wirtualnych Targów Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2021.
12. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika
(osób odwiedzających Targi) lub Wystawcy z udziału w Targach.
§ 3. Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Pracy m.st. Warszawy.
2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do przygotowania i
realizacji Targów oraz przez obowiązkowy okres archiwizacji.
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego
w interesie publicznych;
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub użycie czatu, udział w webinarze, kontakcie
on-line z doradcą zawodowym Uczestnik Targów wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO oraz
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przez Organizatora oraz
Operatora, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Targów.
5. Przetwarzane dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym
podmiotom należy wskazać przepis prawa i te podmioty).
6. Osoby, których dane będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu.
7. Osoby, których dane będą przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.

