
Regulamin uczestnictwa w Małopolskim Klubie Eksportera działającym w ramach projektu ‘Power 

up your Business in Małopolska 3’ 

 

Definicje: 

MKE – inicjatywa ‘Małopolski Klub Eksportera’ działający w ramach Projektu, 

Projekt – „Power up your Business in Małopolska 3”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020. 

Serwis internetowy –  portal internetowy utworzony na potrzeby realizacji Projektu  

Administrator – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Krakowie, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033198, posiadająca NIP 

6760058847, REGON 350239017 oraz kapitał zakładowy w wysokości 87 675 000 zł (wpłacony w 

całości), rozumiany jako Administrator Serwisu internetowego  i Administrator Danych Osobowych. 

 

Preambuła 

Małopolski Klubu Eksportera to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych 

rozpoczęciem lub zwiększeniem sprzedaży swoich usług lub produktów poza granicę Polski oraz 

nawiązaniem współpracy międzynarodowej. W ramach MKE będą się odbywały spotkania i warsztaty 

poświęcone zagadnieniom internacjonalizacji. Wzajemna wymiana doświadczeń i udział 

zaproszonych ekspertów zaowocuje wzrostem wiedzy i świadomości zawiązanej z szerokim zakresem 

zagadnień z tego obszaru. 

 

§1. Informacje wstępne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w inicjatywie Małopolski Klub Eksportera, 

która jest realizowana w ramach projektu ‘Power up your Business in Małopolska 3’ oraz 

zasady rejestracji w Serwisie internetowym, który jest utworzony na potrzeby związane z 

realizacją projektu. 

2. Wszystkie działania odbywające się w ramach inicjatywy MKE mają charakter dobrowolny i 

nieodpłatny.  

3. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu 

internetowego, w tym możliwości rejestracji w MKE, niezbędne jest spełnienie następujących 

wymagań technicznych:  

a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;  

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron WWW  

c) posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e- mail);  

 

§2. Przystąpienie do inicjatywy MKE 

 

1. Przystąpienie do MKE następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie internetowym.  

2. Z chwilą przystąpienia do MKE Uczestnik oświadcza, że:  

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w 

całości; 

b. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w    

art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 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)  

3. przyznaje na rzecz Administratora prawo cytatu do utworów zamieszczonych na Serwisie 

internetowym  zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2017.880) w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, 

polemika, analiza krytyczna lub naukowa, lub prawami gatunku twórczości. Powyższa zgoda 

obejmuje również prawo cytatu utworów Użytkownika, przez Administratora dla celów 

marketingowych. 

4. przenosi bezpłatnie na Administratora niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i 

terytorialnie prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów 

udostępnianych na Serwisie internetowym na wszystkich polach eksploatacji określonych w 

art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania; 

b) modyfikowanie, tj. tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek 

innych zmian; 

c) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem. 

 

5. W wyniku prawidłowej rejestracji zostaje utworzone w Serwisie internetowym indywidualne 

konto Uczestnika. Administrator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli 

jest ona już używana w ramach Serwisu internetowego lub jeżeli Administrator poweźmie 

uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, Regulaminem, 

dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.  

6. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny 

z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z podanego przez Uczestnika 

adresu email lub numeru telefonu do komunikacji w celu weryfikacji statusu jego Konta oraz 

w sprawach związanych z uczestnictwem w inicjatywie MKE, w tym z udziałem Uczestnika w 

wydarzeniach organizowanych przez MKE oraz innych działaniach związanych z realizacją 

Projektu. 

 

§3. Udział w inicjatywie ‘Małopolski Klub Eksportera’ 

 

1. Głównym celem inicjatywy jest dostarczenie wiedzy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń 

pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami firm, które planują internacjonalizację swojej 

działalności. 

2. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w inicjatywie MKE poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail pod adres Administratora (admin@powerup3.pl) z informacją o swojej 

decyzji. Rezygnacja z uczestnictwa w MKE jest równoznaczna z usunięciem konta w Serwisie 

internetowym, przy czym usunięcie konta nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych 

przez Uczestnika treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie.  

3. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia 

Konta Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z inicjatywy MKE w przypadku, gdy:  

a. Uczestnik podejmuje działania niezgodne z celem MKE określone w preambule 

Regulaminu 

b. Uczestnik wykorzystuje Konto lub podejmuje inne czynności w sposób sprzeczny z 

obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;  



c. zastosowany przez Uczestnika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa 

osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste) lub dobre 

obyczaje;  

d. bezpieczeństwo Konta Uczestnika jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator 

może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Uczestnika od dokonania zmiany 

hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Uczestnik odzyskuje 

dostęp do pierwotnego Konta.  

 

§4. Treść  

 

1. Uczestnicy inicjatywy MKE mogą na forum Serwisu internetowego  samodzielnie zamieszczać  

treści.  

2. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z przepisami 

prawa, prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie 

odpowiada również za treści lub których linki zostały umieszczone przez Uczestnika, ani za 

treść informacji tam zawartych. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za 

następstwa działań podjętych przez Uczestnika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie 

postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za 

prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Uczestnika. Uczestnik ponosi 

odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych zamieszczanych na Serwisie 

internetowym. 

3. Uczestnik zamieszczający treści, w tym linki do stron internetowych osób trzecich, 

rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność i jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie 

roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. 

4. Zabronione jest publikowanie treści, które są sprzeczne z prawem polskim i 

międzynarodowym, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub 

Warunków korzystania z Serwisu internetowego.  

5. Zabronione jest udostępnianie treści, które w jakikolwiek sposób naruszałyby dobro osób 

trzecich, prawa lub interesy Administratora. 

6. Zabronione jest publikowanie  treści reklamowych. 

7. Zabronione jest publikowanie treści niezwiązanych z przeznaczeniem Serwisu internetowego. 

8. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Uczestnika materiały są sprzeczne z 

postanowieniami Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ich w 

każdym czasie. Uczestnik naruszający Regulamin lub przyjęte normy (w tym netykiety) może 

ponadto zostać usunięty z inicjatywy MKE poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe 

usunięcie konta Uczestnika. Administrator jest uprawniony również do przekazania 

posiadanych informacji na temat Uczestnika na żądanie uprawnionych podmiotów, w tym 

organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym 

wyjaśniających, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.  

9. Każdy Uczestnik MKE jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad 

niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres Administratora.  

 

a) Za treści umieszczone na Serwisie internetowym wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Uczestnik.  

b) Uczestnik  oświadcza, iż wszelkie przesyłane lub zamieszczane przez niego treści, są 

wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz mogą być 

wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

c) W przypadku wykorzystania przez Uczestnika utworów, do których autorskie prawa 

majątkowe należą do osób trzecich, w tym są dostępne publicznie, przeniesienie praw 

autorskich, o których mowa w § 2 ust. 4 nastąpi z ograniczeniami wynikającymi z licencji 



udzielonych Uczestnikowi, tj. poprzez udzielenie Administratorowi stosowanej licencji, co 

nie będzie uprawniało Uczestnika do wynagrodzenia. 

d) W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem przeciwko Administratorowi z 

tytułu naruszenia jej praw, na skutek korzystania z treści zawartych przez Uczestnika na 

Serwisie internetowym Uczestnik bezzwłocznie i na własny koszt podejmie obronę 

Administratora przed takim roszczeniem (np. przystępując w charakterze interwenienta 

ubocznego do procesu wytoczonego przez osobę trzecią), oraz pokryje wszelkie szkody, 

koszty i wydatki poniesione przez Administratora. 

 

§5. Dane osobowe 

 

Przetwarzanie danych Uczestników odbywa się w zakresie określonym w Klauzuli 

informacyjnej, będącej załącznikiem nr 1 do regulaminu i stanowiącej jego integralną część. 

 

§6. Reklamacje 

 

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje w sprawach funkcjonowania usługi mailowo pod 

adresem: admin@powerup3.pl 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 1.  

3. O decyzji Administratora w przedmiocie  reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony 

mailowo na adres wskazany przez Uczestnika Serwisu internetowego w momencie 

przystąpienia do MKE 

4. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

 

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności 

Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody:  

a. spowodowane niedostępnością Serwisu internetowego z przyczyn niezależnych od 

Administratora, w tym nieprawidłowym działaniem sieci Internet. 

b. niedostępnością Serwisu internetowego spowodowanej w szczególności awarią, 

konserwacją, testowaniem oprogramowania. 

c. poniesione przez Uczestników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub 

odczytem informacji. 

d. wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Uczestnika  z Serwisu 

internetowego, w tym naruszające prawo lub dobra osób trzecich, 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego.  

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie, do wiadomości 

Użytkowników, w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu. 

3.  Korzystanie przez Uczestnika z serwisu MKE po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie 

równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, 

gdy Uczestnik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie jest zobowiązany 

niezwłocznie usunąć Konto. 


