Regulamin Konkursu „Hej StartUP”
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Konkursie „Hej StartUP”.
Definicje
1. Konkurs „Hej StartUP” [Konkurs] - jest konkursem skierowanym do startupów technologicznych z
północnej Polski, które dysponują produktem, usługą, rozwiązaniem co najmniej na etapie prototypu
- MVP (Minimum Viable Product) gotowym do komercjalizacji. Konkurs umożliwia startupom
zaprezentowanie swojego produktu/usługi/rozwiązania oraz uzyskanie możliwości udziału w piątej
edycji programu akceleracyjnego i mentoringowego InCredibles Sebastiana Kulczyka [Nagroda] a
także: dyplom, prawo do posługiwania się tytułem laureata Konkursu w celach promocyjnych.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Organizatorzy [Organizatorzy]:
a) Organizator 1 [GFP]: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80386 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40.
b) Organizator 2 [PPNT]: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, Al.
Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862138302
c) Organizator 3 [GPNT]: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172),
przy ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP
5880019192, REGON 190315182
3. Uczestnicy [Uczestnik] - startupy technologiczne z północnej Polski, które dysponują produktem,
usługą, rozwiązaniem co najmniej na etapie prototypu - MVP (Minimum Viable Product) gotowym
do komercjalizacji i których zgłoszenia spełnią kryteria formalne o których mowa w § 1 niniejszego
Regulaminu, a tym samym zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
4. Komisja Rekrutacyjna [KR] – zespół liczący minimalnie 3 a maksymalnie 6 osób, w którego skład
wchodzą osoby reprezentujące Organizatorów. Celem Komisji Rekrutacyjnej jest wybór Uczestników
w procesie rekrutacji.
5. Jury [Jury] - w skład Jury Konkursu wchodzą minimalnie 3 osoby a maksymalnie 6 osób wskazanych
przez Organizatorów. Celem Jury jest wybór Uczestników w trakcie Półfinału o którym mowa w § 2
niniejszego Regulaminu oraz w Finale o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
§1
Rekrutacja
1. Zgłoszenia do Konkursu [Zgłoszenie] dokonywane są poprzez formularz elektroniczny dostępny na
stronie https://forms.gle/eJwLzpKrmRKijPbu9
2. Organizatorzy nie dopuszczą składania Zgłoszeń w inny sposób niż drogą elektroniczną.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 11.04.2022 r. do 10.05.2022 r.
4. Organizatorzy nie później niż do 12 maja 2022 r. dokonają weryfikacji Zgłoszeń pod kątem
formalnym, kierując się następującymi kryteriami: kompletność Zgłoszenia (prawidłowe i adekwatne
wypełnienie wszystkich pól zawartych w formularzu elektronicznym), wykonalność pomysłu, zbieżność

6.
7.
8.
9.

z tematyką Konkursu (startupy technologiczne).
Kryteria oceniane będą w skali od 0 do 1, gdzie 1 oznacza że dane zgłoszenie spełnia kryterium a 0,
że nie spełnia.
Niekompletne Zgłoszenia będą odrzucane bez możliwości uzupełnienia braków.
Wyniki rekrutacji do Konkursu opublikowane zostaną w mediach społecznościowych Organizatorów
do dnia 13.05.2022 r.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
§2
Półfinał

1.

Do Półfinałów zakwalifikowanych zostanie 15 Zgłoszeń, które otrzymają największą ilość punktów
podczas oceny formalnej. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów podczas oceny
formalnej liczy się kolejność Zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania
mniejszej lub większej ilości Zgłoszeń.
2. Półfinały zostaną przeprowadzone przez PPNT, w siedzibie PPNT w dniu 23.05.2022 r.
3. Szczegółowy harmonogram Półfinału zostanie przekazany zakwalifikowanym Uczestnikom drogą emailową na adres wskazany w Zgłoszeniu.
4. Celem Półfinału jest zaprezentowanie przed Jury opisanego w Zgłoszeniu produktu/ usługi/
rozwiązania. Czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut.
5. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie w celu zaprezentowania produktu/ usługi/
rozwiązania Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
6. W przypadku rezygnacji lub braku kontaktu z Uczestnikiem przed rozpoczęciem Półfinałów,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania innego startupu, który zgodnie z
punktacją KR otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.
7. Prezentacje Uczestników zostaną poddane ocenie dokonanej przez Jury.
8. Jury oceni potencjał rynkowy modeli biznesowych oraz predyspozycje przedsiębiorcze Uczestników.
Decyzja Jury co do zakwalifikowania Uczestników do kolejnego etapu Konkursu zostanie podjęta
podczas obrad, które odbędą się bezpośrednio po wystąpieniach Uczestników.
9. Kryteria oceny wskazane w ustępie poprzedzającym oceniane będą w skali od 1 do 5, gdzie jeden
to ocena najniższa a pięć to ocena najwyższa.
10. Jury wybierze 7 Uczestników, którzy otrzymają największą ilość punktów podczas Półfinałów.
Wybrani przez Jury Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do Finału. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zakwalifikowania mniejszej lub większej ilości Uczestników.
11. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
§3
Preparation Camp
1.
2.
3.

Szczegółowy harmonogram Preparation Camp zostanie przekazany Uczestnikom zakwalifikowanym
do Finału drogą e-mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu.
Celem Preparation Camp jest zweryfikowanie i przećwiczenie prezentacji przed Finałem Konkursu.
Podczas Preparation Camp odbędą się dwa warsztaty, speed dating z ekspertami oraz
przedfinałowa próba pitchingu. Tematyka warsztatów podana zostanie w terminie późniejszym.

4.
5.
6.

Preparation Camp zostanie przeprowadzone przez GPNT, w siedzibie GPNT w dniu 31.05.2022 r.
Udział w Preparation Camp jest obowiązkowy dla Uczestników zakwalifikowanych do Finału.
W przypadku nie wzięcia udziału w Preparation Camp Organizatorzy mogą podjąć decyzję o
zdyskwalifikowaniu Uczestnika.
§4
Finał

1.

Szczegółowy harmonogram Finałów zostanie przekazany Uczestnikom zakwalifikowanym do Finału,
drogą e-mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu.
2. Celem Finału jest zaprezentowanie przed Jury produktu/ usługi/ rozwiązania. Czas prezentacji nie
może przekraczać 3 minut.
3. Finał przeprowadzi GFP, w siedzibie GFP w dniu 9.06.2022 r.
4. Prezentacje Uczestników zostaną poddane ocenie dokonanej przez Jury. Przy weryfikacji i wyborze,
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) atrakcyjność i wykonalność pomysłu (model biznesowy),
b) doświadczenie, kompetencje, kompletność zespołu,
c) potencjał rozwojowy biznesu (rozmiar i dojrzałość rynku, skalowalność),
d) wyróżnienie projektu biznesowego na tle konkurencji.
5. Kryteria oceniane będą w skali od 1 do 5, gdzie jeden to ocena najniższa a pięć to ocena najwyższa.
6. Jury wybierze Laureata Konkursu (1 miejsce), który otrzyma najwyższą ilość punktów.
7. Decyzja Jury zostanie podjęta podczas obrad, które odbędą się bezpośrednio po wystąpieniach
Uczestników.
8. Informacja o Laureacie Konkursu zostaną ogłoszone w dniu Finału.
9. Laureat Konkursu otrzyma zaproszenie do udziału w piątej edycji programu akceleracyjnego i
mentoringowego InCredibles Sebastiana Kulczyka, a także: dyplom, prawo do posługiwania się
tytułem Laureata Konkursu w celach promocyjnych.
10. Jury ma prawo odstąpienia od przyznania nagrody głównej i wyróżnień. Decyzje te nie będą rodziły
roszczeń ze strony Uczestników.
§5
Poufność
1. Organizatorzy oraz ich pracownicy, którzy zaangażowani będą w realizację Konkursu oraz wszyscy
członkowie KR a także wszyscy członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności informacji
zawartych w formularzach [Informacje Poufne]. Obowiązek zachowania poufności będzie
obowiązywał również przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu, z wyłączeniem przypadków,
kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu, nie obejmują Informacji Poufnych, które:
1) w chwili ujawnienia przez stronę ujawniającą były publicznie znane;
2) po ujawnieniu przez stronę ujawniającą, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie
dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z
przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej;
3) poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie strony ujawniającej zostały wyłączone z obowiązku
zachowania poufności.

3. Osoby i podmioty, o których mowa ust. 1 niniejszego paragrafu objęte będą obowiązkiem
zachowania poufności, chyba że uchyli go zgoda udzielona przez stronę ujawniającą, a także jeżeli:
1) podejmą, w jakiejkolwiek formie, działalność gospodarczą w oparciu o pomysły zgłoszone do
Projektu;
2) udzielą wywiadów, wygłoszą przemówienia, prelekcje lub przygotują publikację związaną
z wykorzystaniem modeli biznesowych zgłoszonych do Projektu.
4. Uczestnik zobowiązany jest przygotować skrócony opis pomysłu [Opis], który będzie mógł zostać
wykorzystany przez Organizatorów dla celów publikacji w mediach patronackich Konkursu oraz na
stronie internetowej Organizatorów jak również dla celów informacyjnych, promocyjnych i
reklamowych.
§6
Własność intelektualna
1. Zgłoszenia wysłane online z koncepcją/pomysłem na produkt/usługę muszą spełniać przesłankę
oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać autorskich praw
(w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr
osobistych osób trzecich. Zgłoszenie oraz opisane pomysły winny być wolne od wad prawnych i
roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami swoich zgłoszeń oraz pomysłów na projekt.
2. Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w związku z
wykorzystaniem Opisu złożonego u Organizatorów przez Uczestnika.
§7
Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku
Uczestnika
1. W trakcie trwania modułów takich jak: Rekrutacja, Pófinał, Preparation Camp oraz Finał będą
wykonywane zdjęcia, nagrania dźwięku i obrazu, które mogą być wykorzystywane w środkach
masowego przekazu.
2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności celem jego promocji – zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z Dz. U. z
2021 r. poz. 1062), a także na publikację przez Organizatorów ewentualnych artykułów prasowych,
zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po realizacji Konkursu, jeżeli działania
te mają na celu promowanie Uczestnika.
3. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy.
4. Klauzule informacyjne w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów
stanowią załącznik nr. 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, która zostanie podana do wiadomości
Uczestników poprzez zamieszczenie na podstronach Organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów określonych w Regulaminie.

3. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatorów zostaje ograniczona do odpowiedzialności
za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie dotyczy również
odpowiedzialności Organizatorów za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez GFP
Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez GPNT
Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez PPNT

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez GFP

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez Gdańską Fundację
Przedsiębiorczości w Gdańsku

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (Dz. Urz. UE.L
2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku
(dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON
220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.
W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za
pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.
Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatorów na podstawie przepisu:
a) art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i
konkretnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w celu wzięcia
udziału w Rekrutacji do Konkursu oraz w celu wzięcia udziału w Konkursie.
b) przepisu art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia – tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach – w celach
sprawozdawczości, rozliczenia Konkursu, archiwizacji Konkursu.
Dane osobowe przechowywane są przez Administratorów w czasie niezbędnym do
zrealizowania celu ich przetwarzania tj. realizacji Konkursu, dla celów rozliczeniowych co
najmniej przez okres kolejnych 5 lat, z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji
dokumentów, które mogą uprawniać Administratorów do dłuższego okresu przetwarzania
danych osobowych, a także do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratorów w zakresie usług
prawnych, szkoleniowych, edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także
Partnerzy merytoryczni i medialni Organizatorów w zakresie realizacji konkretnych
przedsięwzięć edukacyjno – szkoleniowych.
Uczestnikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych stanowi
niezbędny element zrealizowana celu przez Administratorów, w związku z którym
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to
na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratorów przed
cofnięciem zgody.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez GPNT

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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)
Administratorem Państwa danych jest:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. (PSSE) z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy
3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON
190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony,
1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do
PUODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Korespondencję
dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych w PSSE
na adres rodo@strefa.gda.pl
2. Dane osobowe podane w procesie rekrutacji Uczestników zbieramy od Państwa, w celu organizacji
Konkursu.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji wydarzenia w mediach
społecznościowych, na stronach internetowych Administratora oraz w relacjach newsletterowych
Administratora.
4. Dane osobowe wskazane w pkt 2 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b, oraz c RODO, czyli
jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz jako dane osobowe
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Dane osobowe wskazane w pkt 3 będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania
czynności związanych z funkcjonowaniem PSSE. Administrator może także powierzać dane innym
podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. ubezpieczeniowa, doradcza, IT dostarczająca
system rejestracji uczestników wydarzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, lub do czasu cofnięcia zgody.
8. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie – Klauzula informacyjna w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych przez PPNT

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,
str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdyni, z siedzibą
w Gdyni (dalej jako: PPNT Gdynia), Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862138302.
2) W PPNT Gdynia został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem poczty e-mail: iod@ppnt.pl lub numerem telefonu: 58 880 81 50.
3) Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie przepisu:
a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody
wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w celu wzięcia udziału w Rekrutacji do Konkursu,
w celu wzięcia udziału w Konkursie.
b) przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze - w celach sprawozdawczości, rozliczenia Konkursu,
archiwizacji Konkursu.
4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich
przetwarzania tj. realizacji Konkursu, dla celów rozliczeniowych co najmniej przez okres kolejnych 5 lat,
z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do
dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych, a także do czasu odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, podmioty/instytucje
określone przez przepisy prawa, podmioty obsługujące Administratora w zakresie usług prawnych,
szkoleniowych, edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostinqodawcy a także Partnerzy merytoryczni i
medialni Administratora w zakresie realizacji konkretnych przedsięwzięć edukacyjno - szkoleniowych.
6) Uczestnikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w
związku z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
7) Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu
przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.

