REGULAMIN KONKURSU
„START UP? SET IT UP!”
(“Regulamin”)
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Assay Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-677) przy ul. Cybernetyki 19B zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod
numerem KRS 0000631630, posiadająca REGON o numerze: 365143716, posiadająca NIP o
numerze: 5213744483 o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł („Konkurs”).
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków tj. prof. dr hab. Paweł Moskal
Uniwersytet Jagielloński, Łukasz Blichewicz - Assay Group oraz Iwo Rybacki - Assay Group
(„Komisja Konkursowa").
3. Patronat nad Konkursem obejmie Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie. Patronat
honorowy obejmie prof. dr hab. Paweł Moskal.
4. Celem Konkursu będzie wyłonienie trzech uczestników, którzy w ocenie Komisji
Konkursowej najlepiej przygotują pitch deck swojego start up oraz zaprezentują się na
spotkaniu zamkniętym („Pitch Deck”).
5. Przy ocenie danego Pitch Deck Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: oryginalność
pomysłu i jego prezentację, zespół, analizę konkurencji i przygotowanie merytoryczne do
rozpoczęcia biznesu.
6. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).
7. Konkurs będzie trwał w okresie od 11 czerwca 2021 r. do 31 listopada 2021 r.
8. Dokładny termin rozstrzygnięcia Konkursu będzie oficjalnie ogłoszony do 5 listopada 2021
r. na stronie www.assay.pl/warsztaty-assay.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z Regulaminem Konkursu na stronie , b) spełnienie warunków podanych w §1
pkt 4 i 5 Regulaminu.
2. Uczestnicy powinni nadsyłać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza
konkursowego dostępnego na stronie internetowej www.assay.pl/konkurs („Zgłoszenie”).
3. Zgłoszenie będzie uznane przez Organizatora za poprawne i skutecznie wysłane po łącznym
spełnieniu następujących warunków:
a) wyczerpującego (wskazanie wszystkich wymaganych danych) wypełnienie Zgłoszenia
na stronie internetowej www.assay.pl/konkurs,
b) dołączenia do Zgłoszenia Pitch Deck w pliku o formacie pdf o maksymalnym rozmiarze
5 MB (prezentacja start up -u),
c) udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Zgłoszeniu,
d) akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku („Zgoda na Wykorzystanie
Wizerunku”).
4. Zgoda na Wykorzystanie Wizerunku Uczestnika będzie polegała na wyrażeniu przez
Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w

rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych,
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Zgoda
na Wykorzystanie Wizerunku Uczestnika obejmować będzie zgodę na publikację zdjęć na
stronach internetowych Organizatora oraz partnerów medialnych Konkursu. Zgoda na
Wykorzystanie Wizerunku Uczestnika będzie mogła być w każdej chwili cofnięta poprzez
złożenie pisemnego wniosku do Organizatora.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach.
2. Pierwszym etapem Konkursu będzie zbierania zgłoszeń w terminie od 11 czerwca 2021 r. do
31 października 2021 r. do godz. 23:59 („Etap I”).
3. Drugim Etapem Konkursu będzie wyłonienie z otrzymanych Zgłoszeń piętnastu oraz
zaproszenie tych piętnastu wyłonionych Uczestników na spotkanie zamknięte, które odbędzie
się w Centrum Transferu Technologii CITTRU przy Uniwersytecie Jagiellońskim tj. w
Krakowie (30-348) przy ul. Bobrzyńskiego 14 („Etap II”).
4. Spotkanie zamknięte Uczestników Etapu II Konkursu odbędzie się z członkami Komisji
Konkursowej („Spotkanie Zamknięte”).
4. Spotkanie Zamknięte podczas Etapu II planowane jest na listopad 2021 r. Dokładny termin
Spotkania Zamkniętego zostanie przekazany Uczestnikom przez Organizatora drogą mailową
lub/oraz telefoniczną na 14 (czternaście) dni przed planowanym Spotkaniem Zamkniętym.
5. Celem Spotkania Zamkniętego Uczestnika będzie prezentacja Pitch Deck dotycząca start up
Uczestnika z Etapu II.
6. Wyniki Konkursu będą ogłoszone do końca grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem § 1 pkt. 8
Regulaminu i będą wskazywały trzy osoby najwyżej ocenione prze Komisję Konkursową
(„Laureaci”).
7. Każdy Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy)
złotych oraz niezobowiązującą możliwość rozwoju Pitch Deck swojego start up.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem
danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w
niniejszej klauzuli informacyjnej.
2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail
będą przetwarzane przez Organizatora, którym jest Assay Consulting spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Cybernetyki 19B, 02–677
Warszawa występująca w charakterze administratora danych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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, w dalszej części jako „RODO”).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Chmielewskiego, z
którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@assay.pl.

4. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na
potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i
rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich Pitch Deck przez
Komisję Konkursową oraz - w przypadku Laureatów Konkursu - przyznania nagrody
pieniężnej i prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach
podatkowych/rozliczeniowych.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz (w
przypadku Laureatów Konkursu): art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych).
Wysłanie Organizatorowi Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w
Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w
zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe
uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również
przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w
Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci, poprzez Zgłoszenie do Konkursu, potwierdzają
uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych
wskazanych w Regulaminie.
6. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu - w niezbędnym zakresie
- mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów
przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury
teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureatów Konkursu) inni odbiorcy
danych osobowych uprawnieni do uzyskania na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem
wymagań prawnych oraz wewnętrznych firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w
tym zakresie. W przypadku konieczności zlecenia przez Organizatora wykonania
poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym swoją siedzibę
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”) dane są przekazywane do
państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymaganiami prawnymi,
stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony
danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji
celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych
jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną,
ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku,
gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres
do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla
celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w
Konkursie).
9. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą),
rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu
ochrony danych osobowych - RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich
danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co
jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez
wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą
być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi

adresem: iod@assay.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, telefon: (22) 531 03 00).
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie .

