
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

1.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią 
umowy. 

1.2 Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich 

uczestników XXII Międzynarodowych 
Targów Biznes – Żywność – Medycyna – 

Auto Flota 2019 (6-7 listopada 2019). 
1.3 Organizatorem Targów jest 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Specjał Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana 

Pawła II 80 lok 5, adres do doręczeń: 
Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000270383,  której 

dokumentacja przechowywana jest w 
Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 5170199121. 

 
 

 

2.1 Wystawcą może być osoba prawna lub    
       fizyczna prezentująca ofertę  

       zaakceptowaną przez Organizatora. 
2.2 Prawo do udziału w Targach  nabywa się 

po podpisaniu przez Wystawcę formularzy 

zgłoszeniowych przygotowanych przez 
Organizatora. Podpisanie formularzy 

oznacza zawarcie umowy na uczestnictwo w 
Targach  Uczestnik Targów zwany jest dalej 

„Wystawcą”. 

2.3  Wystawca może utracić prawo do udziału 
w Targach z chwilą 

a/ niezapłacenie należności za uczestnictwo 
w terminie określonym na druku 

zgłoszeniowym, 
b/ nieprzestrzeganie przepisów 

wymienionych w regulaminie Wystawcy. 

2.4 Wszelkie należności wynikające  z udziału w 
Targach należy uiścić nie później niż do 14 

dni przed rozpoczęciem Targów. Nie 
uiszczenie należności w tym terminie 

traktowane jest jako rezygnacja z udziału w 

Targach. 
 

 

 
3.1 Obowiązkiem Wystawcy jest wniesienie 

opłaty zgodnie z poczynionym  
zamówieniem PEKAO S.A. oddział Rzeszów, 

na konto 81 1240 4764 1111 0000 4861 
2889 do 14-go dnia od daty wystawienia 

faktury. 

3.2 Wystawca nie może objąć stoiska bez  
wykonania wszystkich warunków 

dotyczących płatności. 
 

 

 
4.1 W przypadku rezygnacji Wystawcy z 

uczestnictwa w Targach w terminie 
dłuższym niż 14 dni przed datą 

rozpoczęcia, zwrotowi nie podlega 45% 
całkowitego wynagrodzenia za 

uczestnictwo w Targach netto, wynikającej 

z formularzy zgłoszeniowych. 
4.2 W przypadku rezygnacji Wystawcy z 

udziału w Targach w terminie krótszym niż 
14 dni przed datą rozpoczęcia targów,  

Wystawcy nie przysługuje prawo zwrotu 

wynagrodzenia za uczestnictwo w Targach 
Organizator może dochodzić całości kwoty 

należnej za uczestnictwo w Targach. 
4.3 Rezygnację z udziału w Targach Wystawca 

składa na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
 

 
5.1 Eksponaty nie mogą być umieszczone  na 

ciągach komunikacyjnych przylegających 
do stoiska, a pokazy sprzętu nie mogą 

utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego 

poruszania się uczestników i publiczności, 
ani naruszać ich spokoju. 

  5.2 Organizator zastrzega sobie prawo  
odmówienia zezwolenia na zainstalowanie   

 

REGULAMIN WYSTAWCY 

1. Postanowienie ogólne 

2. Warunki udziału w Targach 

 

3. Warunki i terminy płatności 

 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach 
 

5. Reklama 

 



 

 
 

 

        
       eksponatów, które uzna za niebezpieczne 

lub uciążliwe. 
5.3 Podczas Targów prezentacje reklamowe lub 

programy rozrywkowe mogą się odbywać 

za wcześniejszą zgodą Organizatora. Nie 
mogą one w jakikolwiek sposób 

przeszkadzać innym Wystawcom ani 
zakłócać ogólnego porządku Targów. 

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo do 

filmowania i fotografowania stoisk oraz do 
wykorzystania tych materiałów do  

 własnych celów bez jakichkolwiek 
zobowiązań wobec wystawców lub osób 

trzecich. 
5.5 Udział w Targach oznacza zgodę na 

filmowanie, fotografowanie wizerunku 

osób biorących udział w Targach oraz 
publikację tych materiałów przez 

Organizatora do celów informacyjnych czy 
marketingowych. 

 

 
 

 
6.1 Wystawca jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów porządkowych i 
p. pożarowych obowiązujących na terenie 

Targów. 

6.2. Wystawca oświadcza, że zapoznał się z 
regulaminem obiektu, instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego oraz 
instrukcją ochrony, które stanowią 

załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu 

Wystawcy. 
6.3 Wystawca zobowiązany jest do objęcia 

swojego stoiska w czasie przeznaczonym 
przez Organizatora do przygotowania 

ekspozycji, najpóźniej na jedną godzinę 

poprzedzającą rozpoczęcie Targów. 
6.4 Wystawca zobowiązuje się do prezentacji 

na objętym stoisku wystawienniczym 
produktów znajdujących się w jego ofercie. 

6.6 W okresie przygotowania i zakończenia 
Targów, tereny Targów są dostępne dla 

Wystawców w godzinach podanych przez 

Organizatora. 
6.7 W godzinach otwarcia Targów, stoiska 

powinny być dostępne dla zwiedzających. 
Okresowe zamknięcie stoiska wymaga 

uprzedniej zgody Organizatora. 

6.8 W czasie trwania Targów osoby 

reprezentujące Wystawcę obowiązane są   
       do  posiadania  zaproszenia otrzymanego   

       od Organizatora i okazania go na żądanie . 
6.9 Zabrania się umieszczania na ścianach 

stoiska, eksponatów, naklejek lub 

materiałów reklamowych za pomocą                                                
techniki, która powoduje trwałe 

uszkodzenie ścian. W przypadku 
stwierdzenia takiego uszkodzenia 

Organizator obciąży Wystawcę kosztami 

związanymi z usunięciem uszkodzeń. 
 

 
 

7.1 Tereny targowe zabezpieczone są przez 
służby Organizatora i właścicieli terenów 

Targów. 

7.2 W godzinach otwarcia ekspozycji 
Wystawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia na własny koszt 
eksponatów, urządzeń i sprzętu przed 

ewentualnymi szkodami lub ubytkami. 

7.3 W czasie trwania Targów obiekty 
wystawiennicze otwierane są i zamykane w 

godzinach określonych przez Organizatora. 
7.4 Wystawca ma obowiązek udostępnić 

komisji przeciwpożarowej swoje stoisko, 
celem sprawdzenia zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 
 

 
8.1 Niedozwolone jest demontowanie 

ekspozycji i usuwanie eksponatów przed 

oficjalnym zamknięciem Targów. 
8.2 Wystawca zobowiązany jest zdemontować 

ekspozycję, usunąć eksponat, oraz 
przywrócić zajmowaną powierzchnię 

wystawienniczą do pierwotnego stanu, 

najpóźniej do dnia i godz. wyznaczonej 
przez Organizatora. 

8.3 W przypadku nie opróżnienia powierzchni 
wystawienniczej w terminie określonym 

przez Organizatora przysługuje mu prawo 
przemieszczania w inne miejsce 

pozostawionych towarów i eksponatów, na 

koszt i ryzyko Wystawcy. 
 

 
9.  

9.1 Wszelkie reklamacje i roszczenia 

wynikające z udziału w Targach, winny być 

6. Organizacja Targów i przepisy 

porządkowe 
 

7. Ochrona 
 

8. Zakończenie Targów 
 

9. Reklamacje i roszczenia 

 



 

 
 

zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 

trzech dni od daty zakończeń imprezy. Po 
upływie tego terminu żadne reklamacje i 

roszczenia nie będą uwzględnienie. 
 

9.2 Wszelkie porozumienia pomiędzy 

Wystawcami i przedstawicielami 
Organizatora oraz wszelkie decyzje z nich 

wynikające  jak i oświadczenia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 
 

 
10.1 Wystawcy biorący udział w Targach 

zobowiązani są do stosowania 
obowiązujących przepisów i przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

10.2  Wystawcy nie przestrzegający niniejszych 
warunków ponoszą odpowiedzialność za 

wszelkie szkody poniesione przez 
Organizatora oraz osoby trzecie.  

10.3  W przypadku odwołania Targów  

Wystawcy przysługuje zwrot zapłaconego 
wynagrodzenia za uczestnictwo w Targach 

w kwocie nominalnej. 
10.4  Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu 

udziału w Targach  oraz robót dostaw i 
usług zleconych Organizatorowi przez 

Wystawców podaje się rozstrzygnięciu 

Sądu w Rzeszowie. 
a 

 
11.1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli 

podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich 

przetwarzania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo Usługowego „SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. 

Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 

5170199121, REGON 180188892, KRS: 000027038 , 

(dalej SPECJAŁ). 

11.2. Spółka nie wyznaczyła  Inspektora Ochrony Danych.  

11.3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w 

celu: 

 zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych 
przez Administratora – ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

 zawarcia i realizacji umów zawartych z 
Panią/Panem - podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do 
zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) 
RODO); 

 W celu wysłania na adres email podany w 
formularzu kontaktowym lub przekazany w 
formie wizytówki informacji handlowych oraz 
marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. 
zm.)); 

 W celu kontaktowania się z Państwem na 
potrzeby obsługi zgłoszenia , co jest naszym 
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 
ust. 1 lit. f RODO);  

 ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami związanymi z zawartą z 
Panią/Panem umową - podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest 
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń 
oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. 
f) RODO); 

 W celach powiązanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa fizycznego podczas targów, w 
szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego 
wewnętrznego i zewnętrznego, zarówno na 
powierzchni targowej jaki i parkingach oraz 
terenie wokół obiektu, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. 
f RODO); 

 Do promocji wydarzeń organizowanych przez 
Specjał w postaci zdjęć i relacji wideo z targów i 
imprez towarzyszących co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. 
f RODO oraz regulamin targów) 

  wypełniania przez Administratora obowiązków 
przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących realizacji umów - podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, wynikających z ustawy o 
rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO) 

  marketingowym tj. oferowania produktów i 
usług świadczonych przez Administratora – 
podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest 
dostarczenie klientom informacji o produktach i 
usługach świadczonych przez Administratora –
(art. 6 ust.1 lit. f) RODO) 

 
11.4. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o 

zautomatyzowanego przetwarzanie danych 

osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki 

prawne dla osoby, której dane są przetwarzane. 

11.5. Podanie danych w związku z zawieraną umową są 

konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania 

czynności wynikających z umowy – bez ich podania 

nie będzie możliwe zawarcie umowy.. 

11.6. Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy 

zezwalają nam na to przepisy prawa. W związku z 

powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych 

osobowych, które SPECJAŁ przetwarza jako 

administrator danych osobowych mogą być: 

- ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
processorzy) 
- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz SPECJAŁ 
- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub 
sprzedażowe na rzecz SPECJAŁ 
- pozostali podwykonawcy SPECJAŁ, świadczący usługi z 
zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania 
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta SPECJAŁ, a 
także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy 

10. Postanowienie końcowe 

11. Klauzula informacyjna 



 

 
 

- Kancelarie prawne ( z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe 
przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to 
rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu) 
- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy 
podatkowi 
- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne 
i inne organy administracji publicznej, 
(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane 
przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim 
jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób 
zgodny z tymi przepisami). 
11.7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych 

do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
(poza Europejski Obszar Gospodarczy z tym 
zastrzeżeniem że  w przypadku wizerunku utrwalonego 
na zdjęciach i relacjach wideo mogą one zostać 
umieszczone w serwisach Youtube i Facebook, których 
serwery mogą znajdować w państwie trzecim poza 
europejskim obszarem gospodarczym). 

11.8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub 
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania 
przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w 
oparciu o wyrażenie zgody. 

11.9. Osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące 
swoich danych osobowych, a SPECJAŁ jako 
administrator danych odpowiada za realizację tych 
praw zgodnie z Przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych i 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
- przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
Administratora informacji o przetwarzanych danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, 
w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i 
wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. 
Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu 
administratorowi danych 
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora. 
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, 
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody 
przed jej cofnięciem. 
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
11.10. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, 

zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej 
Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy 
dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych 
kwestii (choć wyrażamy nadzieję, że nie będzie 
konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o 
przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi skargi na 
adres  dane.osobowe@specjal.com.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres SPECJAŁ Wszelkie otrzymane 
skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie 
odpowiedzi. 

11.11. Osoby, których dane osobowe przetwarza SPECJAŁ, 
mają również prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt 
bezpośredni w siedzibie SPECJAŁ, a także kontakt listowy (pocztą) 
lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane 

kontaktowe: PPHU Specjał sp. z o.o.  00-175 Warszawa, ul. Aleja 
Jana Pawła II 80/5, adres do doręczeń ul. Ciepłownicza 8; 35-322 
Rzeszów; Email: dane.osobowe@specjal.com.pl 


