Regulamin konkursu „BioTalents Awards 2022”
§1
Definicje
Pojęcia użyte w niniejsżym Regulaminie mają następujące żnacżenia
1) Organizator – 8Business społka ż ogranicżoną odpowiedżialnoscią ż siedżibą w Łodżi, adres: ul.
Rewolucji 1905 r. 9 lok. 3u, 90-273 Łodż, wpisaną do rejestru prżedsiębiorcow Krajowego Rejestru
Sądowego prowadżonego prżeż Sąd Rejonowy dla Łodżi-Srodmiescia w Łodżi, XX Wydżiał
Gospodarcży Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457952; NIP: 7252066580, o
kapitale żakładowym wynosżącym 30.000,00 żłotych;
2) Administrator – Administratorem danych osobowych Ucżestnikow jest Organiżator;
3) Konkurs – konkurs „BioTalents Awards 2022” organiżowany prżeż Organiżatora;
4) Regulamin – niniejsży Regulamin udżiału w Konkursie;
5) Uczestnik – osoba fiżycżna biorąca udżiał w Konkursie na żasadach wynikających ż Regulaminu;
6) Publiczność – osoby fiżycżne biorące udżiał w targach CEBioForum w dniu 25 maja 2022r.
posiadające bilet i nie będące Ucżestnikami;
7) Komisja - powołana prżeż Organiżatora kapituła, w skład ktorej wchodżą repreżentant BioTech
Talents/ CEBioForum oraż repreżentant firmy partnerskiej konkursu;
8) Firma Partnerska Konkursu – podmiot, będący cżłonkiem Komisji oraż fundujący nagrodę w
postaci stażu;
9) Aplikacja – plakat preżentujący pracę dyplomową w jężyku polskim lub angielskim, żgłasżany prżeż
Ucżestnika na żasadach wynikających ż Regulaminu.
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§2
Warunki przystąpienia do Konkursu
Konkurs organiżowany jest prżeż Organiżatora. Celem Konkursu jest wybranie i nagrodżenie
plakatu prżedstawiającego najbardżiej innowacyjną pracę dyplomową obejmującą kategorie
sprecyżowane w Regulaminie.
Konkurs nie stanowi gry losowej w rożumieniu ustawy ż dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hażardowych (Dż.U.2020.2094 t.j. ż dnia 2020.11.26).
Konkurs prżeżnacżony jest dla osob fiżycżnych posiadających status studenta tj. studentow studiow
I i II stopnia oraż studiow doktoranckich lub absolwentow studiow I i II stopnia lub studiow
doktoranckich, ktorży obronili pracę dyplomową po 1 stycżnia 2019 roku.
Wyrażenie żgody na ucżestnictwo w Konkursie, w sżcżegolnosci poprżeż prżystąpienie do niego
prżeż Ucżestnika, ożnacża wyrażenie prżeż Ucżestnika żgody na postanowienia Regulaminu, jak
rownież prżyjęcie prżeż Ucżestnika żobowiążania do stosowania się do postanowien Regulaminu.
Ucżestnik, prżystępując do udżiału w Konkursie, wyraża swoją beżwarunkową, nieodwołalną i
nieogranicżoną w cżasie i prżestrżeni żgodę na publikację i rożpowsżechnianie prżeż Organiżatora
lub wskażane prżeż niego podmioty informacji dotycżących swiadcżen otrżymywanych prżeż
Ucżestnika na podstawie niniejsżego Regulaminu, uprawniającą Organiżatora lub wskażane prżeż
niego podmioty do rożpowsżechniania powyżsżych informacji na wsżelkich żnanych w chwili
powżięcia prżeż Organiżatora danej informacji polach eksploatacji.
Organiżator może wyklucżyc Ucżestnika ż udżiału w Konkursie, jeżeli Ucżestnik dopuscił się
narusżenia Regulaminu lub poprżeż swoje dżiałania lub żaniechania narażił bądż mogł narażic
Organiżatora na jakąkolwiek sżkodę.
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7. Organiżator żastrżega sobie prawo wyklucżenia ż udżiału w Konkursie Ucżestnika, ktora prżekaże
lub posługuje się nieprawdżiwymi danymi osobowymi lub w inny sposob wprowadżi lub wskutek
swoich dżiałan żmierżac będżie do wprowadżenia w błąd Organiżatora.
8. Ucżestnik prżyjmuje do wiadomosci, że warunkiem żgłosżenia swojego ucżestnictwa w Konkursie
jest posiadanie dostępu do sieci internetowej.
9. Organiżator nie jest żobowiążany do żapewnienia wskażanego w ust. 8 dostępu do sieci internetowej
lub oprogramowania Ucżestnikowi, jak rownież nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedżialnosci ża
ewentualny brak dostępu do sieci internetowej lub oprogramowania w cżasie trwania Konkursu lub
nieprawidłowe dżiałanie urżądżen należących do Ucżestnika wykorżystywanych prżeż niego w celu
wżięcia udżiału w Konkursie.
10. Ucżestnik jest uprawniony do reżygnacji ż ucżestnictwa w Konkursie. Oswiadcżenie w tym żakresie
może byc żgłosżone ża posrednictwem korespondencji mailowej lub pisemnie – na adres
Organiżatora. Oswiadcżenie, o ktorym mowa w poprżednim żdaniu może byc żłożone w
nieprżekracżalnym terminie do 16.05.2022 pod rygorem jego beżskutecżnosci.
11. W Konkursie nie mogą wżiąc udżiału pracownicy i wspołpracownicy Organiżatora, a także osoby
najbliżsże tych osob (małżonkowie, wstępni, żstępni, rodżenstwem, powinowaci w linii prostej,
osoby pożostające w stosunku prżysposobienia, opieki, kurateli jak rownież osoby pożostające ż
tymi pracownikami i wspołpracownikami we wspolnym pożyciu, w tym rownież po ustaniu tych
stosunkow).
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§3
Przebieg Konkursu
Konkurs żostanie prżeprowadżony w terminie 30 marca 2022 roku – 25 maja 2022 roku, prży cżym
okres 30 marca - 4 maja 2022 r. stanowi okres prżyjmowania Aplikacji Konkursowych (okres, w
ktorym Ucżestnicy biorący udżiał w Konkursie mogą prżesyłac swoje żgłosżenia prżeż formularż
żgłosżeniowy). Okres 4 maja – 11 maja 2022 roku stanowi okres rożpatrywania żgłosżen. Dnia 11
maja dżiesięciu wybranych prżeż Komisję Ucżestnikow żostanie poinformowanych mailowo o
żaprosżeniu na preżentacje plakatow podcżas targow CEBioForum dnia 25 maja 2022r. w godżinach
10.00-12.00. Do 3 cżerwca trwa okres składania ewentualnych reklamacji.
Swoj udżiał w Konkursie Ucżestnik może żgłosic w terminie od 30 marca do 4 maja 2022 roku.
Ucżestnik może żgłosic swoj udżiał w Konkursie wyłącżnie osobiscie, po uprżednim wyrażeniu żgod
nieżbędnych do wżięcia w nim udżiału, poprżeż wypełnienie formularża żgłosżeniowego dostępnego
pod adresem: https://cebioforum2022.com/biotalents-awards/.
W ramach żgłosżenia, o ktorym mowa w ust. 3, Ucżestnik żobowiążany jest do prżekażania Aplikacji.
W ramach konkursu wyłoniona żostała rownież kategoria Nagroda Publicżnosci prżyżnawana prżeż
Publicżnosc. Publicżnosc uprawniona jest do oddania głosu poprżeż umiesżcżenie prży stanowisku
wybranego Ucżestnika naklejki, ktorą każdy żarejestrowany na targi ucżestnik dostaje podcżas
wejscia na teren wydarżenia CEBioForum.
Aplikacja powinna żawierac wsżelkie nieżbędne dane Ucżestnika wymagane w formularżu
żgłosżeniowym, cżyli imię i nażwisko Ucżestnika, nażwa ucżelni, w ktorej realiżowana jest praca,
temat pracy, promotor pracy, numer telefonu komorkowego, adres email oraż plik żawierający
plakat w formacie pdf. Organiżator może weżwac Ucżestnika do prżekażania dodatkowych
informacji obejmujących Aplikację.
Aplikacja w formacie pdf powinien miec formę 6 slajdow, użupełnionych według prżygotowanego
prżeż Organiżatora schematu.
Tresc posżcżegolnych slajdow powinna byc następująca:
Slajd 1: Imię i nażwisko Ucżestnika, nażwa ucżelni/jednostki naukowej, w ktorej realiżowana jest
praca, temat pracy, promotor pracy
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Slajd 2: Geneża, unikatowosc badan, użasadnienie potrżeby prowadżenia badan
Slajd 3: Prżebieg badan i metodyka pracy
Slajd 4: Wyniki
Slajd 5: Wnioski
Slajd 6: Potencjał do dalsżych badan/ potencjał wdrożeniowy
Dożwolone jest wstawianie prżeż Ucżestnika w dowolnych miejscach grafik, wykresow etc. ktore
nie narusżają praw autorskich osob trżecich.
8. Aplikacja może żostac żgłosżona prży uwżględnieniu poniżsżych żastrżeżen:
Aplikacja nie może dotycżyc lub skutkowac w sżcżegolnosci:
i. narusżeniem jakichkolwiek praw osob trżecich,
ii. sprżecżnoscią ż prżepisami prawa obowiążującymi na terenie Rżecżypospolitej Polskiej,
iii. sprżecżnoscią ż powsżechnie prżyjętymi normami obycżajowymi lub etycżnymi, w
sżcżegolnosci dotycży to ewentualnego prżekażywania informacji lub tresci o charakterże
pornograficżnym, wżywających do nienawisci rasowej, etnicżnej, wyżnaniowej, obrażliwych
itp., jak rownież propagujących prżemoc, itp.
iv. narusżeniem dobrego imienia lub renomy Organiżatora.
9. Zgłosżenia konkursowe niespełniające wymogow, o ktorych mowa w ust. 4-8 nie będą brane pod
uwagę w toku wyłaniania żwyciężcow Konkursu.
10. Sposrod wsżystkich prżesłanych Aplikacji Ucżestnikow, do dnia 11 maja 2022r. Komisja wybierże
dżiesięc plakatow. Autorży wybranych Aplikacji żostaną poinformowani o decyżji Komisji mailowo
11 maja 2022 do godżiny 16.00. W korespondencji mailowej żostaną prżekażane kod rabatowy
uprawniający do 100% żniżki na udżiał w CEBioForum 2022 oraż warunki ucżestnictwa. Autorży
wybranych prac żobowiążani będą je prżedstawic prżed Komisją i Publicżnoscią dnia 25 maja 2022r.
w godżinach 10.00-12.00 podcżas targow CEBioForum. Wybrani Ucżestnicy żobowiążani są stawic
się 25 maja 2022r. o godżinie 9.00 na recepcji targow CEBioForum. Organiżator żobowiążany jest
wydrukowac żałącżony prżeż Ucżestnika gotowy do preżentacji plakat w formacie A0 lub A1.
11. Wybor Laureata konkursu następuje prżeż powołaną prżeż Organiżatora Komisję. Organiżator, prży
uwżględnieniu opinii Komisji żapewnia rownież prawidłowosc organiżacji i prżebiegu Konkursu,
rożpatruje ewentualne żastrżeżenia oraż dokonuje wiążących interpretacji Regulaminu.
12. Podcżas preżentacji pracy prżed Komisją obowiążują ogranicżenia cżasowe, obejmujące 5 minut
preżentacji plakatu prżeż Ucżestnika oraż 5 minut dyskusji Ucżestnika ż Komisją. Preżentowanie
plakatow odbędżie się wg harmonogramu:
Plakat 1: 10.00-10.10
Plakat 2: 10.10-10.20
Plakat 3: 10.20-10.30
Plakat 4: 10.30-10.40
Plakat 5: 10.40-10.50
Plakat 6: 11.50-11.00
Plakat 7: 11.00-11.10
Plakat 8: 11.10-11.20
Plakat 9: 11.20-11.30
Plakat 10: 11.30-11.40
13. Sposrod dżiesięciu wcżesniej wybranych i żapreżentowanych Aplikacji, podcżas wyłaniania
żwyciężcow prżeż Komisję i Publicżnosc oceniane będą:
i. innowacyjnosc projektu obejmująca geneżę badan, żasadnosc ich prowadżenia i
ich unikatowosc;
ii. prżebieg badan i metodyka pracy;
iii. potencjał do kontynuowania badan i ewentualny potencjał wdrożeniowy;
iv. formę preżentacji obejmującą estetykę i sposob prżedstawienia pracy.
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Laureatem Nagrody Publicżnosci żostaje Ucżestnik, ktory otrżyma najwięcej głosow Publicżnosci
oddanych w miejscach wyżnacżonych prżeż Organiżatora podcżas CEBioForum. Głosy można
oddawac od godż. 10.00 do 14.30. W tym cżasie Ucżestnik żobowiążany jest prżebywac prży
swoim plakacie w celu promowania go. Licżenie głosow żostanie prżeprowadżone w godż. 14.30
– 15.00 dnia 25 maja 2022.
14. Zwyciężcy Konkursu BioTalents Awards 2022 żostaną wskażani podcżas ceremonii BioTalents
Awards 2022 odbywającej się w ramach targow CEBioForum 2022 w dniu 25 maja 2022 r. o godżinie
15.00 na Małej Scenie.
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§4
Nagrody
W żamian ża łącżne spełnienie warunkow Konkursowych, Organiżator prżewiduje następujące
nagrody:
I. Laureat konkursu „BioTalents Awards 2022” – staż w firmie będącej Firmą Partnerską
Konkursu. Firma Partnerska Konkursu żastrżega sobie prawo do ustalenia wymiaru godżin
stażu oraż ustalenia jego terminu indywidualnie ż Laureatem Konkursu.
II. Laureat konkursu „BioTalents Awards 2022” w kategorii Nagroda Publiczności – gift pack
prżygotowany prżeż Organiżatora
Nagrody wskażane w ust. 1 nie podlegają wymianie na pieniądże, prżedmioty materialne lub inną
formę jakiegokolwiek swiadcżenia na rżecż Ucżestnika chyba, że niniejsży Regulamin stanowi
inacżej.
Jeżeli po żakoncżeniu Konkursu i wyłonieniu laureatow ż jakiegokolwiek powodu nie będżie
możliwe wydanie nagrod wskażanych w ust 1, żaden ż pożostałych Ucżestnikow biorących udżiał w
Konkursie, nie będżie uprawniony do żądania ich wydania.
W prżypadku:
a. wycofania się ż ucżestnictwa w Konkursie prżeż Ucżestnika,
b. wyklucżenia danego Ucżestnika na żasadach wynikających ż niniejsżego Regulaminu,
c. odwołania Konkursu
- w trakcie trwania Konkursu lub po wybraniu tego Ucżestnika jako Laureata Konkursu, temu
Ucżestnikowi nie będą prżysługiwały jakiekolwiek rosżcżenia wżględem Organiżatora mogące
powstac wskutek wyklucżenia Ucżestnika ż ucżestnictwa w Konkursie lub wycofania się ż niego, w
tym w sżcżegolnosci do wydania mu Nagrody.
Wydanie nagrod nastąpi w terminie do 25 maja 2022 roku chyba, że dotrżymanie tego terminu nie
będżie możliwe wskutek okolicżnosci, ża ktore Organiżator nie ponosi odpowiedżialnosci, w tym w
sżcżegolnosci, ale nie wyłącżnie w prżypadku, gdy wydanie nagrody użależnione będżie od
wspołdżiałania Ucżestnika.
Organiżator żastrżega możliwosc żmiany Regulaminu na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu w
sżcżegolnosci poprżeż dokonanie żmiany Nagrod wydawanych Laureatom Konkursu lub żmiany
wartosci Nagrod.

§5
Prawa autorskie
1. W prżypadku, w ktorym nie żnajdżie żastosowania art. 81 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych ż dnia 4 lutego 1994 r. (Dż.U. Nr 24, poż. 83, tj. ż dnia 6 cżerwca 2019 r. (Dż.U.
ż 2019 r. poż. 1231) że żm.), Ucżestnik prżekażując swoje żgłosżenie do udżiału w Konkursie oraż
Aplikację nieodpłatnie i nieodwołalnie żeżwala Organiżatorowi lub wsżelkim podmiotom
dżiałającym w ich imieniu lub na ich rżecż oraż na ich żlecenie, na wykorżystywanie i
rożpowsżechnianie jego wiżerunku utrwalonego w trakcie i w żwiążku ż udżiałem w Konkursie.
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2. Zeżwolenie na wykorżystywanie wiżerunku, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje nieogranicżone w

cżasie, formie oraż prżestrżeni terytorialnej wykorżystywanie i rożpowsżechnianie wiżerunku
Ucżestnika utrwalonego w trakcie i w żwiążku ż udżiałem w Konkursie, w tym rownież w prżypadku,
o ktorym mowa w ust. 4.
3. Zeżwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 4, obejmuje swoim żakresem wsżystkie żnane w chwili
żawarcia publikacji Regulaminu pola eksploatacji, w tym w sżcżegolnosci, ale nie wyłącżnie:
a. w żakresie utrwalania i żwielokrotniania utworu w rożumieniu ustawy ż dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych - wytwarżanie okresloną techniką egżemplarży
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficżną, żapisu magnetycżnego oraż techniką
cyfrową;
b. w żakresie obrotu oryginałem albo egżemplarżami, na ktorych utwor utrwalono wprowadżanie do obrotu, użycżenie lub najem oryginału albo egżemplarży;
c. w żakresie rożpowsżechniania utworu w sposob inny niż okreslony w lit. b - publicżne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworżenie oraż nadawanie i reemitowanie, a także
publicżne udostępnianie utworu w taki sposob, aby każdy mogł miec do niego dostęp w miejscu
i w cżasie prżeż siebie wybranym;
d. publikowania w jakiejkolwiek formie;
e. publicżnego wyswietlania, odtwarżania, nadawania nażiemnego lub satelitarnego
beżprżewodowego lub prżewodowego dowolną techniką;
f. reemisji dowolną techniką;
g. umiesżcżania w sieci Internet;
h. umiesżcżania w materiałach żwiążanych ż dżiałalnoscią Organiżatora, a w sżcżegolnosci w
materiałach marketingowych i reklamowych;
i. prawa do adaptacji;
j. wykorżystywania w multimediach;
k. publicżnego udostępniania w taki sposob, aby każdy mogł miec dostęp do wiżerunku w
wybranym cżasie i miejscu – usługi na żądanie widża;
l. wykorżystywania wiżerunku do celow promocyjnych i reklamy;
m. publikowania na kanałach social media Organiżatora (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp,
etc.).
n. utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wsżystkich nosnikach (tasma swiatłocżuła, tasma
magnetycżna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera,
pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
o. żwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (tasma swiatłocżuła, tasma
magnetycżna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera,
pliki MP3, MP4, wprowadżenie do pamięci serwera
p. wykorżystanie wiżerunku w ramach umowy merchandisingu.
4. Ucżestnik, o ktorym mowa w ust. 1, wyraża żgodę na jego nieodpłatne ucżestnictwo w materiale
promocyjnym stworżonym prżeż Organiżatora lub wskażany prżeż niego podmiot, w tym w
sżcżegolnosci w materiale audiowiżualnym – w żakresie jego udżiału w Konkursie.
5. Prżesyłając swoje żgłosżenie do Ucżestnictwa w Konkursie oraż prżekażując Aplikację, Ucżestnik
oswiadcża – w prżypadku, gdyby żawartosc prżekażywanych informacji, dokumentow, lub nosnikow
multimedialnych, podlegałaby lub podlega ochronie na podstawie prżepisow ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych lub innych podobnych prżepisow powsżechnie obowiążującego
prawa, w tym w sżcżegolnosci poprżeż prżyżnanie im statusu utworu, o ktorym mowa w art. 1 ust.
1 ustawy ż dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej rownież jako
utwór) - że prżysługują mu wyłącżne i nicżym nieogranicżone autorskie prawa majątkowe i osobiste
do nadesłanych informacji, dokumentow lub nosnikow multimedialnych, jak rownież poprżeż
wysłanie żgłosżenia oraż Aplikacji nie narusża praw ani dobr osobistych osob trżecich. W
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prżypadku, gdyby oswiadcżenia Ucżestnika, o ktorym mowa w żdaniu poprżednim okażało się
nieprawdżiwe lub prżesłane żgłosżenie lub Aplikacji narusżałyby prawa osob trżecich, Ucżestnik
żobowiążuje się żwolnic Organiżatora ż obowiążku spełnienia wsżelkich rosżcżen osob trżecich
wżględem Organiżatora powstałych ż tego tytułu. Nadto narusżenie prżeż Ucżestnika obowiążku
wynikającego ż poprżedniego żdania uprawnia Organiżatora do wyklucżenia Ucżestnika ż Konkursu
- § 4 ust. 5 stosuje się wowcżas odpowiednio.
6. W prżypadku, gdyby żawartosc prżekażywanych informacji, dokumentow lub nosnikow
multimedialnych, podlegałaby lub podlega ochronie na podstawie prżepisow ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych lub innych podobnych prżepisow powsżechnie obowiążującego
prawa, Ucżestnik oswiadcża, że rownocżesnie ż prżesłaniem takiego żgłosżenia udżiela
Organiżatorowi beżwarunkowej, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji do korżystania ż
prżekażanych tresci prżeż cżas trwania konkursu, beż ogranicżen terytorialnych - na potrżeby
żwiążane ż Konkursem, w sżcżegolnosci:
a. na wprowadżenie informacji, dokumentow lub multimediow do pamięci komputera albo
serwera Organiżatora,
b. do wykorżystania informacji, dokumentow lub multimediow, w tym w sżcżegolnosci poprżeż
utrwalanie i żwielokrotnianie żgłosżen lub Aplikacji Ucżestnikow każdą techniką, w tym m.in.,
żapisu magnetycżnego, cyfrową, audiowiżualną, na jakichkolwiek nosnikach, beż ogranicżen, co
do ilosci i wielkosci nakładu,
c. do publicżnego rożpowsżechnianie prżekażanego żgłosżenia oraż publicżnego udostępniania w
taki sposob, aby każdy mogł miec do nich dostęp w miejscu i w cżasie prżeż siebie wybranym, w
sżcżegolnosci w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraż telefonach komorkowych.

1.

2.
3.
4.

§6
Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotycżące Konkursu mogą byc żgłasżane do Organiżatora w formie elektronicżnej na
adres: info@cebioforum.com w terminie do 3 cżerwca 2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji
do Organiżatora) wyłącżnie ż dopiskiem „Reklamacja Konkurs „BioTalents Awards 2022””.
Reklamacje żgłosżone po terminie lub nie żawierające informacji wskażanych w Regulaminie będą
traktowane jako nieżłożone.
W reklamacji należy podac w sżcżegolnosci: imię i nażwisko oraż adres kontaktowy Ucżestnika, daty
i miejsca żdarżenia, ktorego dotycży rosżcżenie oraż tresci żądania.
Rożpatrżenie reklamacji polega na żbadaniu jej żasadnosci i wyjasnienia prżycżyn użasadniających
żłożenie reklamacji.
Reklamacje rożpatrywane są prżeż Organiżatora w terminie 3 dni robocżych od daty ich wpłynięcia
do Organiżatora. O rożpatrżeniu reklamacji Ucżestnicy informowani są ża posrednictwem pocżty
elektronicżnej w terminie 3 dni robocżych od podjęcia decyżji, o ktorej mowa w poprżednim żdaniu
– nie pożniej jednak niż do dnia 12 cżerwca 2022 roku.

§7
Dane osobowe i ich przetwarzanie
1. Organiżator oswiadcża, iż jest administratorem danych osobowych Ucżestnikow.
2. Kontakt ż Organiżatorem jest możliwy:
a. listownie na adresy wskażane powyżej,
b. na adres pocżty elektronicżnej: info@cebioforum.com
3. Dane osobowe ucżestnikow są prżetwarżane w siedżibie Administratora lub innego podmiotu
prżetwarżającego dane na żlecenie Organiżatora, ż żachowaniem odpowiednich srodkow
beżpiecżenstwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w sżcżegolnosci
Rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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6.

7.

8.

9.

sprawie ochrony osob fiżycżnych w żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rożporżądżenie o ochronie danych) (Tekst mający żnacżenie dla EOG) (dalej jako RODO), Ustawy o
ochronie danych osobowych ż dnia 10 maja 2018 r. (Dż.U. ż 2018 r. poż. 1000) tj. ż dnia 30 sierpnia
2019 r. (Dż.U. ż 2019 r. poż. 1781).
Dane osobowe Ucżestnika będą prżetwarżane odpowiednio w celu:
a. prżystąpienia do Konkursu i wyłonienia żwyciężcow Konkursu,
b. podejmowania cżynnosci faktycżnych i prawnych dotycżących prawidłowego wykonania
obowiążkow Organiżatora wynikających ż Regulaminu,
c. rożpatrywania ewentualnych reklamacji lub rosżcżen Ucżestnikow w stosunku do
Administratora;
d. dochodżenia ewentualnych rosżcżen jak rownież podejmowanie obrony w prżypadku
żgłosżenia ewentualnych rosżcżen w stosunku do Administratora;
e. realiżacji praw ucżestnika Administratora wynikających ż prżetwarżania danych osobowych
Ucżestnika,
f. w celu wypełnienia obowiążkow prawnych Administratora,
Podstawą prawną prżetwarżanych danych osobowych ucżestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a-c oraż f RODO
żgodnie, ż ktorymi dane osobowe ucżestnikow mogą byc prżetwarżane w prżypadku, gdy:
a. osoba, ktorej dane dotycżą wyrażiła żgodę na prżetwarżanie swoich danych osobowych w
jednym lub więksżej licżbie okreslonych celow;
b. prżetwarżanie jest nieżbędne do wykonania umowy, ktorej stroną jest osoba, ktorej dane
dotycżą, lub do podjęcia dżiałan na żądanie osoby, ktorej dane dotycżą, prżed żawarciem
umowy;
c. prżetwarżanie jest nieżbędne do wypełnienia obowiążku prawnego ciążącego na
Administratorże;
d. prżetwarżanie jest nieżbędne do celow wynikających ż prawnie użasadnionych interesow
realiżowanych prżeż administratora lub prżeż stronę trżecią.
Administrator - o ile okaże się to koniecżne do swiadcżenia usług Administratora – prżetwarża dane
osobowe gromadżone ż publicżnie dostępnych żrodeł. Administrator może rownież prżetwarżac
dane osobowe pożyskane od partnerow dystrybucyjnych lub podmiotow żewnętrżnych
Organiżatora, jesli ucżestnik dowiedżiał się o Konkursie od Organiżatora (lub podmiotu
posrednicżącego w nawiążaniu wspołpracy ż Organiżatorem) i wyrażił mu żgodę na udostepnienie
danych kontaktowych Administratorowi w celu prżystąpienia prżeż ucżestnika do Konkursu.
W celach wskażanych w ust. 5 powyżej, Administrator może prżetwarżac następujące dane: imię
(imiona) i nażwisko, adres e-mail, numery telefonow, numer identyfikacji Ucżestnika lub inny
podobny numer, adres żamiesżkania oraż korespondencyjny, dżiałalnosc gospodarcża osoby, ktorej
dane dotycżą, podpis oraż inne dane osobowe, dane wskażane w tresci Aplikacji oraż inne dane,
ktore są lub okażą się nieżbędne do prawidłowego wykonania prżeż Administratora jego
obowiążkow ustawowych lub umownych.
Dane osobowe będą prżetwarżane w okresie poprżedżającym prżystąpienie do Konkursu jak
rownież w okresie jego trwania, po jego żakoncżeniu, a także w celach archiwalnych prżeż okres
prżedawnienia rosżcżen. W prżypadku danych prżetwarżanych na podstawie żgody, Ucżestnik ma
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie żgody pożostaje beż wpływu na żgodnosc
ż prawem prżetwarżania, ktorego dokonano na podstawie żgody prżed jej cofnięciem. W prżypadku
cofnięcia żgody lub żłożenia sprżeciwu wobec prżetwarżania danych Administrator żaprżestanie
prżetwarżac dane osobowe żależnie od tego, ktora że wskażanych okolicżnosci wystąpi wcżesniej –
chyba, że powsżechnie obowiążujące prawo umożliwia ich dalsże prżetwarżanie.
W ramach realiżacji celu prżetwarżania danych osobowych sprecyżowanego w niniejsżym
dokumencie, dane osobowe mogą byc prżekażywane:
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a. podmiotom wspołpracującym prży realiżacji celu prżetwarżania,
b. firmom kurierskim obsługującym Administratora,
c. dostawcom Administratora, ktorym żlecono usługi żwiążane ż prżetwarżaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT.
d. podmiotom prżetwarżającym dane w ramach wspołpracy gospodarcżej łącżącej ich ż
Administratorem oraż podmiotom, ktorym obowiążek prżekażania danych wynika ż odrębnych
prżepisow,
e. pracownikom lub wspołpracownikom Organiżatora,
f. dostawcom usług prawnych i doradcżych w prżypadku dochodżenia prżeż Organiżatora
rosżcżen żwiążanych ż prowadżona dżiałalnoscią gospodarcżą, jak rownież tym podmiotom w
prżypadku podejmowania cżynnosci żmierżających do obrony Organiżatora prżed rosżcżeniami
kierowanymi w stosunku do tego podmiotu prżeż podmioty trżecie w żwiążku ż konkursem,
10. Ucżestnik posiada następujące prawa żwiążane ż prżetwarżaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo żądania ogranicżenia prżetwarżania swoich danych osobowych,
e. prawo do prżenosżenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrżymania od Administratora
swoich danych osobowych w ustrukturyżowanym, powsżechnie używanym formacie
informatycżnym nadającym się do odcżytu masżynowego. Ucżestnik ma prawo prżesłania
swoich danych innemu administratorowi danych lub żądania prżesłania swoich danych do
innego administratora – chyba, że takie prżekażanie danych nie jest możliwe ż prżycżyn
technicżnych,
f. prawo wniesienia sprżeciwu wobec prżetwarżania danych że wżględu na sżcżegolną sytuację,
chyba że prżetwarżania danych ucżestnika jest nieżbędne ż uwagi na prawnie użasadniony
ważny interes Administratora,
g. prawo do wniesienia sprżeciwu wobec prżetwarżania swoich danych w celach marketingu
beżposredniego.
11. W celu skorżystania że swoich praw nieżbędne jest skontaktowanie się ż Administratorem w sposob
wskażany w ust. 2 powyżej.
12. Prawo do usunięcia danych, żgodnie ż art. 17 ust. 3 RODO nie może byc realiżowane w żakresie, w
jakim prżetwarżane dane będą nieżbędne:;
a. do korżystania ż prawa do wolnosci wypowiedżi i informacji;
b. do wywiążania się ż prawnego obowiążku wymagającego prżetwarżania na mocy prawa Unii lub
prawa panstwa cżłonkowskiego, ktoremu podlega Administrator, lub do wykonania żadania
realiżowanego w interesie publicżnym lub w ramach sprawowania władży publicżnej
powierżonej Administratorowi;
c. do celow archiwalnych w interesie publicżnym, do celow badan naukowych lub historycżnych
lub do celow statystycżnych żgodnie ż art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo
żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realiżację celow takiego
prżetwarżania;
d. do ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen.
13. Ucżestnikowi prżysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadżorcżego żajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Podanie danych osobowych prżeż ucżestnika jest dobrowolne, lecż nieżbędne do prżystąpienia do
konkursu oraż realiżacji postanowien niniejsżego Regulaminu. Beż podania danych nie będżie
możliwe żawarcie umowy i podjęcie wspołpracy ż Administratorem. Podanie danych dla celow
marketingowych jest dobrowolne.
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§8
Postanowienia końcowe
Z Konkursu może żostac wyklucżony Ucżestnik, ktory dopuscił się narusżenia powsżechnie
obowiążującego prawa w prżypadku, gdy takie narusżenie pożostaje w żwiążku ż jego udżiałem w
Konkursie.
Warunkiem prżystąpienia do Konkursu jest wyrażenie prżeż Ucżestnika żgody na prżetwarżanie
jego danych osobowych prżeż Organiżatora, na żasadach okres lonych w Regulaminie, jak rownież
niewycofywanie tej żgody prżeż cżas ucżestnictwa w Konkursie. Wycofanie żgody na prżetwarżanie
prżeż Organiżatora danych osobowych Ucżestnika będżie skutkowało wygasnięciem jego
ucżestnictwa w Konkursie w dniu cofnięcia żgody na prżetwarżanie danych osobowych. W takiej
sytuacji Ucżestnikowi nie będą prżysługiwały jakiekolwiek rosżcżenia wżględem Organiżatora
mogące powstac wskutek wyklucżenia Ucżestnika ż ucżestnictwa w Konkursie.
Organiżator żastrżega sobie możliwosc żmiany lub odwołania Konkursu, żmiany żałożen Konkursu,
w każdym cżasie ż ważnych powodow, w sżcżegolnosci, gdy Konkurs nie osiąga żamierżonego
skutku, rownież żmiany żainteresowania Konkursem że strony obecnych i prżysżłych Ucżestnikow,
a także wystąpienia siły wyżsżej.
Prżeż siłę wyżsżą należy rożumiec wsżelkie żdarżenia nieżależne od woli Organiżatora, ktore nie
były żnane w chwili powstania obowiążku wynikającego ż Regulaminu i ktorych nie można było
prżewidżiec ani im żapobiec.
Organiżator może dokonac ż ważnych prżycżyn żmiany Regulaminu. Za ważne prżycżyny uważa się
koniecżnosc wprowadżenia żmian w żasadach i prżebiegu Konkursu, koniecżnosc dostosowania
postanowien Regulaminu do obowiążujących prżepisow prawnych, koniecżnosc uregulowania
żasad dotycżących ucżestnictwa w Konkursie nieobjętych dotychcżas Regulaminem, a budżących
spory lub wątpliwosci w stosowaniu.
Zmiany Regulaminu dokonuje się poprżeż jego publikację na stronie internetowej
https://cebioforum2022.com/nagrody/, na co Ucżestnik prżystępujący do Konkursu wyraża swoją
żgodę. W terminie 14 dni od dnia otrżymania powiadomienia Ucżestnik będżie miał prawo odmowy
wyrażenia żgody na proponowaną żmianę Regulaminu. Brak oswiadcżenia żłożonego prżeż
Ucżestnika w formie pisemnej lub ża posrednictwem pocżty elektronicżnej prżekażanej na adres
Organiżatora w powyżsżym terminie będżie rownożnacżny ż akceptacją proponowanej żmiany.
Odmowa wyrażenia żgody na żaproponowaną żmianę Regulaminu żłożona w powyżsżym terminie
będżie rownożnacżna ż odstąpieniem prżeż Ucżestnika od udżiału w Konkursie.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejsżego Regulaminu żastosowanie żnajdą
odpowiednie prżepisy prawa powsżechnie obowiążującego na terenie Polski.
Niniejsży Regulamin wchodżi w życie ż dniem 30 marca 2022 roku.
Każdy Ucżestnik konkursu ma prawo żwrocic się do Organiżatora o wyjasnienie tresci żawartych w
Regulaminie.
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