Terms and conditions
Please scroll down for the Polish version
**************************************************
1. Seventh Purchasing Meeeting Automotive CEE Day meeting (Opole 26-27/03/2020) is organized by
AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp.j. with its registered office in Warsaw, ul.
Staniewicka 14, Tax Identification Number NIP PL-524-264-47-84
2. Participants may register only by filling in an on-line form in English at www.automotiveceeday.eu.
3. Meeting participant declares that information included in the registration form is true.
4. The organizer reserves the right to disable access to the Automotive CEE Day system in case of failure to
punctually pay the fee for participation in the event.
5. Organizer is not responsible for the result of individual talks, or for the final attendance.
6. For companies participating in B2B meetings, the maximum number of confirmed meetings is 20 rounds
over the span of two days; the final number, however, depends on many factors, such as the activity of the
company sending out invitations.
7. Organiser cannot guarantee that in the case of a smaller number of confirmed rounds of talks, the talks will
be held only on one day, or one after another.
8. Time for preparing stands is from 7:00 to 9:00 on 26 March 2020.
9. Exhibitors must vacate the stands at 4:00 PM on 27 March 2020 at the latest. It is forbidden to dismantle
stands before the event is over.
10. The exhibitor is liable for damages caused during the stand set-up and dismantling process, as well as
during the event on 26 and 27 March 2020, resulting from improperly securing the stand.
11. The placement of non-standard items of equipment (e.g. large-size machines and devices) and items
whose load exceeds 200 kg/1m2 requires the event Organizer’s consent.
12. All conference participants can use the parking lot of the Exhibition and Congress Centre in Opole free of
charge.
13. Participation is conditional upon making payment within 7 days of sending the submission
Payment must be made into the following account:
AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp.j.
mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305
with the annotation:
Automotive CEE Day 2020 and name(s) of participant(s)
14. The participation price includes:
 B2B meeting participant – participation in the Automotive CEE Day on 26–27 March 2020: purchasing
meetings, access to the knowledge zone, access to the exhibitor zone, and coffee breaks, lunch on
both days, and a banquet on 26 March 2020.
 exhibitor – participation in the Automotive CEE Day on 26–27 March 2020: a 6 m 2 stand, purchasing
meetings, access to the knowledge zone, entry in the conference catalogue, and coffee breaks, lunch
on both days, and a banquet on 26 March 2020.
 visitor – participation in the Automotive CEE Day on 26–27 March 2020: access to the knowledge
zone, access to the exhibitor zone, coffee breaks, lunch on both days

15. Participation cost is provided at www.automotiveceeday.eu.
16. Invoices for companies registered outside Poland will be issued with 23% VAT.
17. Participation in Automotive CEE Day 2020 may be cancelled free of charge no later than 21 days prior to
the event. Cancellation must be sent in writing, or else shall be null and void, to the following e-mail address:
review@automotivesuppliers.pl
18. If a participant cancels after the above deadline, the participant will be charged with full participation cost.
Absence during the meeting is not the grounds for a refund.
19. Placement by participants of any advertising materials (leaflets, brochure etc.) in Centrum
Wystawienniczo - Kongresowego in Opole without agreeing it with the Organizer is prohibited.
20. Automotive CEE Day 2020 participants must book and pay for accommodation on their own.
21. Participants bear full material responsibility for damage and destruction inflicted by them on the premises
of the Exhibition and Congress Centre in Opole.
22. The Organizer is not responsible for the property and belongings of the participants, which are damaged,
misplaced, stolen, or lost, or for damages caused by the participants or by force majeure.
23. Organizer reserves the right to reject any submission.
24. Organizer reserves the right to change the agenda and to cancel Automotive CEE Day 2020.
25. We declare that we are authorised to receive VAT invoices, and we agree for the Organizer to issue the
invoice without written confirmation of its receipt.
26. Pursuant to Art. 23 par. 1 and 3 of the Personal Data Protection Act of 29th August 1997 (Dz. U. [JoL] of
2002, No. 101, item 926, as amended), I consent to the processing of my personal data for information and
marketing purposes by AutomotiveSuppliers.pl sp.j. seated in Warsaw, and by partners of Automotive CEE
Day 2020. I confirm that I have been informed about: the voluntary nature of my provision of personal data; the
fact that the administrator of the set of personal data is AutomotiveSuppliers.pl sp.j. (address: ul. Staniewicka
14, 03-310 Warszawa); my right to access and correct my personal data; collecting personal data by
administrator for marketing purposes; obligation of the administrator of personal data to not disclose such data
to third parties.
27. I consent to gratuitous use of photographs and recordings which include my image for the purposes of
promotion of AutomotiveSuppliers.pl, and for posting them on other websites as well as on
AutomotiveSuppliers.pl, in accordance with the provisions of the Act on copyright and derivative rights of 4th
February 1994 (Dz. U. [JoL] of 2006, No. 90, item 631, as amended).

**************************************************
1. Organizatorem 7. spotkania zakupowego Automotive CEE Day (Opole, 26-27.03.2020) jest firma
AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 14,
NIP 524-264-47-84
2. Zgłoszenia udziału w spotkaniu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line formularza w jęz.
angielskim na stronie internetowej www.automotiveceeday.eu
3. Uczestnik spotkania oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu do platformy Automotive CEE Day w przypadku
braku terminowej wpłaty za uczestnictwo
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wynik poszczególnych przeprowadzonych rozmów
zakupowych jak również za ostateczną frekwencję.

6. Dla firm biorących udział w spotkaniach B2B, maksymalna liczba potwierdzonych spotkań to 20 tur w ciągu
dwóch dni ale ostateczna liczba jest uzależniona jest od wielu czynników, w tym m.in. od aktywności firmy
wysyłającej swoje zaproszenia.
7. W przypadku mniejszej liczby spotkań organizator nie gwarantuje, że wszystkie odbędą się one w jednym
dniu lub pod rząd, w kolejnych turach.
8. Czas na przygotowania stoisk jest w godzinach 7.00-9.00 w dniu 26 marca 2020 r.
9. Wystawcy zdają stoiska nie później niż o godz. 16.00 w dniu 27 marca 2020 r. Zabrania się demontażu
stoisk przez zakończeniem wydarzenia.
10. Za szkody wyrządzone w trakcie ustawiania stoisk i ich demontażu, a także podczas wydarzenia w dniach
26 i 27.03.2020, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia stoiska, odpowiada wystawca.
11. Rozmieszczenie niestandardowych elementów wyposażenia (np. maszyn i urządzeń wielkogabarytowych)
oraz przedmiotów, których nacisk przekracza 200 kg/1m2 wymaga uzyskania zgody Organizatora wydarzenia.
12. Wszyscy uczestnicy konferencji mają możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjnego w Opolu.
13. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia
Wpłaty należy dokonać na konto:
AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp.j.
mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305
z dopiskiem,
Automotive CEE Day 2020 i nazwisko uczestnika lub uczestników
14. Cena za uczestnictwo obejmuje:
 uczestnik spotkań B2B - udział w Automotive CEE Day w dniach 26-27 marca 2020 r.: spotkania
zakupowe, dostęp do strefy wiedzy, dostęp do strefy wystawców oraz przerwy kawowe, lunch w oba
dni i bankiet w dniu 26 marca 2020 r.
 wystawca - udział w Automotive CEE Day w dniach 26-27 marca 2020 r.: stoisko 6 m2, spotkania
zakupowe, dostęp do strefy wiedzy, wpis do katalogu konferencyjnego oraz przerwy kawowe, lunch w
oba dni i bankiet w dniu 26 marca 2020 r.
 zwiedzający - udział w Automotive CEE Day w dniach 26-27 marca 2020 r.: dostęp do strefy wiedzy,
dostęp do strefy wystawców, przerwy kawowe, lunch w oba dni
15. Koszty uczestnictwa podane są na stronie www.automotiveceeday.eu.
16. Faktura dla firm zarejestrowanych poza granicami Polski będzie wystawiona z 23 proc. VATem.
17. Bezpłatna rezygnacja z udziału Automotive CEE Day 2020 możliwa jest nie później niż 21 dni przed
wydarzeniem. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres mailowy:
review@automotivesuppliers.pl
18. W przypadku rezygnacji po powyższym terminie uczestnik zostanie obciążony pełną kwotą uczestnictwa.
Nieobecność podczas wydarzenia nie jest podstawą do zwrotu należności z udział lub wynajęcie stoisko.
19. Zabronione jest rozkładanie przez uczestników jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym
(ulotki, foldery i in.) na terenie Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu bez uzgodnienia z
Organizatorem.
20. Uczestnicy Automotive CEE Day 2020 we własnym zakresie dokonują rezerwacji i płatności za noclegi.

21. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia i
zniszczenia zarówno na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy uczestników, które zostaną uszkodzone,
utracone, skradzione lub zgubione oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników i spowodowane siła
wyższą.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Automotive CEE Day 2020.
25. Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie
przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.
26. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych
i marketingowych przez AutomotiveSuppliers.pl Sp.j. z siedzibą w Warszawie oraz przez partnerów Automotive
CEE Day 2020. Potwierdzam, że poinformowano mnie o: dobrowolnym charakterze podania moich danych,
fakcie, że administratorem zbioru danych osobowych jest AutomotiveSuppliers.pl sp.j. (adres: ul. Staniewicka
14, 03-310 Warszawa), przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie ich
poprawiania, zbieraniu danych osobowych przez administratora dla potrzeb marketingu, zobowiązaniu
administratora danych do nie ujawniania ich osobom trzecim.
27. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w celu promocji
AutomotiveSuppliers.pl i umieszczenie ich na stronach internetowych i AutomotiveSuppliers.pl - zgodnie z
zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.).

