
Regulamin Wydarzenia 
Diamenty miesięcznika Forbes Polska 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ TERMINY 

1. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 
Regulaminu. 

2. Terminy stosowane w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej. 
3. Impreza – Wydarzenie konferencyjno-biznesowe o nazwie “ Diamenty miesięcznika 

Forbes Polska” organizowana przez Organizatora, która odbędzie się w dniach i 
miastach wskazanych w § 2pkt 1. 

4. Organizator – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 49, 02-672 
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin Imprezy ustanowiony przez Organizatora, określający 
prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje on Imprezę, 
związane z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników. 

6. Uczestnik - każda osoba zarejestrowana na stronie, która weźmie udział w Imprezie. 

§ 2 
IMPREZA ORAZ PROCEDURA REJESTRACJI 

 
1. Impreza odbędzie się w dniach i miastach i datach wskazanych poniżej. Do każdej 

lokalizacji przypisane będzie wybrane województwo lub województwa. 
 
 

Data  Dzień  Miejscowość  Lokalizacja  Region  

30.03.2023  czwartek  Lublin  

Hotel Mercure Lublin 

Centrum, Aleje 

Racławickie 12, 20-037 

Lublin 

Laureaci z województwa 

lubelskiego  

04.04.2023  wtorek  Białystok  

Nie Teatr, Henryka 

Sienkiewicza 4, 15-092 

Białystok 

Laureaci z województwa 

podlaskiego  

13.04.2023  czwartek  Poznań  

Concordia Design, 

Zwierzyniecka 3 60-813 

Poznań  

Laureaci z województwa 

lubuskiego i wielkopolskiego 



18.04.2023  wtorek  Tychy  

TYCHY BROWAR 

OBYWATELSKI, ul. 

Browarowa 21 , 43-100 

Tychy 

Laureaci z województwa 

śląskiego  

27.04.2023  czwartek  Warszawa  

Arche Krakowska, Aleja 

Krakowska 237/U1, 02-

180 Warszawa 

Laureaci z województwa 

mazowieckiego 

18.05.2023  czwartek  Łódź  
DoubleTree by Hilton, 

Łąkowa 29, 90-554 Łódź 

Laureaci z województwa 

łódzkiego i świętokrzyskiego  

25.05.2023  czwartek  Sopot  
Radisson Blu Sopot, Bitwy 

pod Płowcami 54, Sopot  

Laureaci z województw 

pomorskiego i warmińsko-

mazurskiego  

31.05.2023  środa  Kraków  

Qubus Hotel Kraków, 

Nadwiślańska 6, Kraków 

Podgórze  

Laureaci z województwa 

małopolskiego  

06.06.2023  wtorek  Wrocław  

Scandic Wrocław, 

Piłsudskiego 53-57, 50-

032 Wrocław  

Laureaci z województwa 

dolnośląskiego i opolskiego  

16.06.2023  piątek  Rzeszów  

Bristol Tradition & Luxury 

Hotel; Mikołaja Kopernika 

12, 35-001 Rzeszów  

Laureaci z województwa 

podkarpackiego  

27.06.2023  wtorek  Bydgoszcz  

Fabryka Lloyda, ul. 

Fordońska 156 85-752 

Bydgoszcz  

Laureaci z województwa 

kujawsko-pomorskiego  

29.06.2023  czwartek  Szczecin  

Hanza Tower, al. 

Wyzwolenia 46, 71-500 

Szczecin 

Laureaci z województwa 

zachodniopomorskiego   

 

2. W Imprezie mogą uczestniczyć: 
a) Osoby reprezentujące podmioty gospodarcze ujęte w rankingu „Diamenty 

Forbes 2023” przygotowanym przez miesięcznik Forbes Polska i 
opublikowanym w katalogu Diamenty Forbes oraz online na stronach forbes.pl. 

3. Rejestracja i procedury uczestnictwa: 
a) Każdemu Podmiotowi wymienionemu w punkcie 2. a) przysługuję możliwość 

udziału dwóch Uczestników w Imprezie. Zwiększenie ilości osób wymaga 
emailowej zgody Organizatora i opłacenia FV.  

b) Uczestnictwo w imprezie należy zgłosić poprzez rejestrację na stronie 
internetowej: diamenty-rejestracja.forbes.pl 

4. Przy rejestracji należy podać lub wybrać z listy następujące dane: 



a) NIP Firmy 
b) Nazwę firmy zgodną z wpisem do KRS 
c) Adres firmy 
d) Województwo, na którego listach znajduje się Podmiot z rankingu Diamenty 

Forbes. 
e) Imię i Nazwisko Uczestnika reprezentującego firmę 
f) Email kontaktowy osoby dokonującej rejestracji 
g) Telefon kontaktowy do osoby, która będzie uczestniczyła w imprezie. 

5. Po rejestracji poprzez stronę internetową, organizator zweryfikuje zgłoszenie i wyśle 
potwierdzenie akceptacji zgłoszenia lub jego odmowę. 

6. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji zgłoszenia, Uczestnik nie musi wykonywać 
żadnych dodatkowych kroków. 

7. W przypadku odrzucenia zgłoszenia Uczestnik może odwołać się Organizatora poprzez 
wysłanie maila na adres diamenty@forbes.pl podając NIP firmy oraz imię i nazwisko 
osoby reprezentującej firmę oraz telefon kontaktowy. 

8. Liczba miejsc dla Uczestników Imprezy jest ograniczona i określana każdorazowo przez 
organizatora. Zależna jest ona od pojemności przestrzeni konferencyjnych oraz od 
restrykcji związanych z bezpieczeństwem zdrowia uczestników. 

9. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić 
zmiana programu Imprezy, czasu lub miejsca jej organizacji lub nawet odwołanie 
Imprezy. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 
Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej  
www.diamenty-rejestracja.forbes.pl   

10. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy rejestracja zachowuje ważność i ma 
moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy. 

11. Do udziału w Imprezie sugerowane jest posiadanie urządzenia wyposażonego w 
zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci Internet. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UCZESTNIKA 

1. Uczestnictwo w imprezie równoznaczne jest z zaakceptowaniem zapisów niniejszego 
regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

a. Uczestnik ma obowiązek stosować się do wszelkich zaleceń sanitarnych 
wymaganych przez Organizatora. 

b. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w 
danym obiekcie i podczas imprezy 

2. Rejestrowanie wszelkich materiałów wideo, foto oraz utrwalanie obrazów w innej 
formie, dopuszczalne jest tylko do celów komunikacji na platformach Social Media,  
do celów wewnętrznych oraz zewnętrznych komunikacji z partnerami biznesowymi. 

3. Zabrania się rejestrowania przebiegu całości spotkania i publikowania takich 
materiałów w mediach masowego przekazu, mediach internetowych oraz platformach 
cyfrowych z treściami VOD i innymi. 

§ 4 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

mailto:diamenty@forbes.pl
http://www.diamenty-rejestracja.forbes.pl/


1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 1231, 
ze zm.), wykorzystanych lub powstałych w trakcie Imprezy przysługują Organizatorowi 
lub osobom prezentującym dane utwory, w szczególności prelegentom. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i filmów w czasie 
trwania Imprezy, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika, 
wykorzystywanych następnie przez Organizatora w celach informacyjnych, 
promocyjnych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego 
wizerunku przez Organizatora we wskazanych w zdaniu powyższym celach.  

§ 5 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. 

2. Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest konieczność 
przetwarzania danych w celu realizacji imprezy. Przetwarzanie danych przez 
Administratora jest konieczne w celu realizacji Imprezy, a niemożność przetwarzania 
tych danych przez Administratora równoznaczne jest niemożliwością uczestnictwa w 
Imprezie. 

3. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora, 
jego podwykonawcom oraz partnerom biznesowym Imprezy. Dane przetwarzane w 
celu realizacji Imprezy przetwarzane będą - przez czas trwania realizacji i w okresie nie 
dłuższym niż 3 lata od zakończenia Imprezy.  

4. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
PUODO. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych ze strony Administratora jest inspektor ochrony danych, z którym można 
skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na adres: IOD@ringieraelspringer.pl. 
lub na adres administratora wskazany powyżej. 

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce 
Prywatności Administratora dostępnej na stronie  
https://polityka-prywatnosci.onet.pl  

6. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celach rejestracji 
uczestników administratorem danych osobowych uczestników jest ConnectTo Sp. z o.o.a 
dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie zawartym na 
stronie www.diamenty-rejestracja.forbes.pl   

7. Organizator zastrzega prawo do przekazania danych osobowych podmiotów i ich 
reprezentantów do partnerów Imprezy w celu przekazania informacji handlowych. 
Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Podmiotu. 

 
§ 6 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ ODSTĄPIENIA 

https://polityka-prywatnosci.onet.pl/
http://www.diamenty-rejestracja.forbes.pl/


1. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: daiamenty@forbes.pl  
najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia Imprezy.  

a. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja pisemna powinna być 
składana na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: Diamenty 
miesięcznika Forbes Polska”. 

b. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania 
przez Organizatora. 

c. Organizator powoła Komisję reklamacyjną, składającą się z trzech 
przedstawicieli Orgaanizatora. 

d. Uczestnik o decyzji komisji reklamacyjnej Organizatora zostanie powiadomiony  
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację 
złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres 
mailowy podany przez Użytkownika w reklamacji, a odpowiedź na reklamację 
złożoną drogą pisemną na adres pocztowy podany w reklamacji. 

 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy prawa polskiego 

2. W razie sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, sądem właściwym dla do ich 
rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy dla adresu Organizatora 

3. Organizator w przypadku zaistnienia istotnych przesłanek związanych z technicznym 
lub organizacyjnym aspektem Imprezy oraz w przypadku zmian w obowiązujących 
przepisach lub ich wykładni zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  
W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników 
poprzez publikację komunikatu na stronie www.diamenty-rejestracja.forbes.pl 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod 
adresem: www.diamenty-rejestracja.forbes.pl oraz w siedzibie Organizatora w 
Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa. 

5. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2023 r. 
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