Regulamin PROGRAMU
„HOSTED BUYERS BY FIWE”
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w programie „HOSTED BUYERS BY FIWE”, (zwanym dalej „PROGRAMEM”).
2. Organizatorem programu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of
Events spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy
ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 25A, NIP: 5223039295 (zwaną dalej
„Organizatorem”).
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zgłoszone w Programie (zwanych dalej
„Uczestnik”)

Zgłoszenia do programu i potwierdzenie udziału
1. Prawidłowe zgłoszenie uczestnika do programu następuję po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie www.fiwe.pl
2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o udział w programie i potwierdzenie udziału w programie
nastąpi poprzez wysłanie dedykowanej wiadomości email na adres wskazany w zgłoszeniu
przez uczestnika.
3. Każde zgłoszenie do programu podlega indywidualnej weryfikacji i wyłącznie organizator
decyduje o pozytywnym zaakceptowaniu zgłoszenia.
4. Warunkiem prawidłowego zakwalifikowania zgłoszenia jest posiadanie jednego z poniższego
statusów:
- Właściciel sieci siłowni, klubów fitness, boxów crossfit
- Kierownik zakupów sieci hoteli / ośrodka
- Właściciel sklepu z suplementami ( stacjonarnie lub online)
- Właściciel sklepu z odzieżą sportową
Informacje o programie
5. Uczestnik zakwalifikowany do programu otrzyma:
- pakiet Business VIP wraz z biletem na wszystkie dni trwania targów
– zakwaterowanie 1 doba w hotelu FIWE United ( Hotel wyznaczony przez organizatora)
- wyżywienie w postaci śniadania w hotelu FIWE United
- dostęp do aplikacji targowej z usługą FIWE Matchmaking
6. Liczba osób biorących udział w programie Hosted Buyers jest ograniczona do 300 osób.
Dane osobowe
Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do programu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane
osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator programu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia programu
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Programu i jego
realizacji
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem
i wynikami Programu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być

niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Programie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w
którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Programem, czyli przez 4 lata od końca roku, w
którym odbył się Program, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń,
dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z
doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora
przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz
przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu
prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom
wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim
osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z
Programem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy
biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Programu, albo dochodzeniem
roszczeń związanych z Programem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane
są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych,
osoba, której te dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając w zamian ich ograniczenia,
 Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń, wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej
szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez
Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do
państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których
mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail:
rodo@icevents.pl

Postanowienia końcowe
1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Programu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej
skuteczności opublikowania w Zakładce Programu w przyszłości i wchodzą w życie z chwilą ich
publikacji.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne
powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z
odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st.
Warszawy.
5. Wszystkie wątpliwości dotyczące Programu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na
adres e-mail: fiwe@icevents.pl; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

