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REGULAMIN KONKURSU 

na najbardziej innowacyjny projekt, rozwiązanie organizacyjne lub produkt 

prezentowany w ramach „Digital Cardio Area” 

podczas XXVI Międzynarodowego Kongresu PTK 2022 

 
(22-24 września 2022r., Katowice) 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

organizowanym z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Fundator 

nagrody” bądź „PTK”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3 a lok. 1/2 , 00-193 

Warszawa wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204939 przez Grupę casusBTL 

Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rodawskiej 26, 61-312 

Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000596618 na 

najbardziej innowacyjny projekt lub produkt prezentowany na Digital Cardio Area 

podczas XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

2022 („Konkurs”). 

2. Konkurs jest częścią wydarzenia Digital Cardio Area („Wydarzenie”), które towarzyszy 

organizowanemu w dniach 22-24 września 2022 r. w Katowicach XXVI 

Międzynarodowemu Kongresowi PTK. 

3. Celem Konkursu jest promocja Wydarzenia towarzyszącego XXVI Międzynarodowemu 

Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i mającego na celu 

zaprezentowanie najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w medycynie, 

w szczególności osiągnięć i rozwiązań związanych z prewencją i leczeniem chorób układu 

krążenia wśród: firm, startupów, instytutów medycznych i uczelni wyższych działających 

w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, teleinformatycznych oraz 

sprzętowych wykorzystywanych w medycynie. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa („Komisja 

Konkursowa”) złożona z 5 (słownie: pięciu) Członków, w tym z przedstawiciela Komitetu 

Organizacyjnego XXVI Międzynarodowego Kongresu PTK, przedstawicieli Komisji 

Informatyki, Telemedycyny i Infrastruktury PTK, przedstawiciela Zarządu Głównego PTK 

oraz przedstawiciela Organizatora, której Przewodniczącym jest prof. dr hab. n.med. 

Paweł Krzesiński. 

5. Tryb pracy Komisji Konkursowej określają następujące zasady: 
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a. uchwały Komisji Konkursowej podejmowane są w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów, rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej; 

b. nad przebiegiem prac Komisji Konkursowej będzie czuwała osoba wybrana przez 

Komisję Konkursową jako sekretarz Konkursu; 

c. wszystkie projekty zgłoszone do udziału w Konkursie zostaną wstępnie ocenione 

przez Komisję Konkursową pod kątem ich zgodności z wymogami Regulaminu; 

d. Komisja Konkursowa odbędzie posiedzenie kwalifikacyjno-konkursowe dnia 

21 września 2022r., przy czym każde posiedzenie Komisji Konkursowej jest ważne, 

o ile będzie uczestniczyło w nim co najmniej 3 członków Komisji Konkursowej, 

w tym przedstawiciel Organizatora. Posiedzenie Komisji Konkursowej może 

odbyć się w trybie online (korespondencja mailowa) lub w trybie hybrydowym; 

e. z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół; 

f. w przypadku, gdy żaden z projektów konkursowych nie będzie spełniał warunków 

formalnych Konkursu, Organizator ma prawo do zamknięcia Konkursu bez 

rozstrzygnięcia i bez obowiązku do jakiegokolwiek odszkodowania względem 

Uczestników. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs rozpoczyna się 5 sierpnia 2022r. 

i trwa do 22 września 2022r. 

7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Regulamin Konkursu oraz informacje o Konkursie wraz z formularzem zgłoszeniowym 

są dostępne na stronie internetowej www.kongres2022.ptkardio.pl w zakładce Konkurs. 

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loterią promocyjną, 

grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 t.j. DZ.U. 2022 poz. 

888, 1301). 

 
§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Konkurs ma charakter zamknięty i przeznaczony jest wyłącznie dla wystawców XXVI 

Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Uczestnik”), działających w 

obszarze rozwiązań medycznych związanych z prewencją i leczeniem chorób układu 

krążenia będących: 

a. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami fizycznymi 

zrzeszonymi w zespołach projektowych, przedsiębiorcami, osobami prawnymi, 

jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, którzy chcą 

zaprezentować pomysł na innowacyjne przedsięwzięcie, 

b. przedsiębiorcami, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 

posiadającymi osobowość prawną, którzy znajdują się we wczesnej fazie rozwoju 

i prowadzą działalność od mniej niż 5 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, 

http://www.kongres2022.ptkardio.pl/
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c. przedsiębiorcami, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 

posiadającymi osobowość prawną, którzy od min 5 lat wprowadzają na rynek 

innowacyjne produkty (wyroby lub usługi), 

d. instytucjami naukowymi: instytuty, fundacje i stowarzyszenia, uczelnie wyższe i 

ich wydziały, koła badawcze i naukowe; 

e. zespołami projektowymi działającymi w formie w szczególności konsorcjum, 

które wspólnie pracują nad pomysłem opartym o innowacyjne rozwiązanie. 

2. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie każdego Uczestnika, który nie 

spełnia wymogów udziału w Konkursie, narusza Regulamin lub przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  rejestracji  fotograficznej  lub  filmowej 

„Wydarzenia”, w tym do rejestracji przebiegu Konkursu. 
 

 
§3 

OPIS I PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs obejmuje w szczególności tematykę: 

a. technologia IT; 

b. sprzęt i urządzenia medyczne; 

c. farmacja; 

d. biotechnologia; 

e. rozwiązania procesowe (projektowe / systemowe); 

f. zastosowanie sztucznej inteligencji. 

oraz 

2. kategorie: 

 
a. start-up 

b. ośrodek medyczny/naukowy; 

c. innowacyjne rozwiązanie oferowane przez firmę z doświadczeniem rynkowym (min. 

5 lat na rynku usług i innowacyjnych rozwiązań) 

 
3. Konkurs składa się z poniższych etapów. 

a. Zgłoszenie projektu konkursowego. Przesyłanie przez Uczestników zgłoszenia 

projektu lub produktu do Konkursu (opis projektu i prezentacja multimedialna 

trwająca nie dłużej niż 3 minuty) za pomocą formularza zgłoszeniowego 

umieszczonego na stronie internetowej Konkursu w terminie od 05 sierpnia do 20 

września 2022r. Każdy Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia, podpisaniu umowy 

z PTK na udział (sponsoring) w XXVI Międzynarodowym Kongresie PTK jako 
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wystawca oraz po uiszczaniu opłaty obowiązującej wystawców otrzymuje 

potwierdzenie kwalifikacji konkursowej. Każdy wystawca może zgłosić tylko jeden 

projekt konkursowy. 

b. Ocena. Ocena projektów konkursowych będzie dokonana przez Komisję 

Konkursową do dnia 22 września 2022 r. 

c. Wyłonienie finalisty. Wybór najlepszego projektu konkursowego w każdej 

kategorii branżowej, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, a następnie wybór 

spośród nich 1 (słownie: jednego) zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 22 września 

2022 r. 

z zachowaniem zasad określonych w trybie prac Komisji Konkursowej, o których 

mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 

d. Prezentacja wszystkich Projektów Konkursowych, które pozytywnie przeszły 

wstępną kwalifikację, o której mowa w § 1 ust. 5 lit. d Regulaminu odbędzie się 

podczas trwania Kongresu PTK w strefie Digital Cardio Area. 

e. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu 

poprzez ogłoszenie nagrodzonego Uczestnika: na stronie internetowej 

www.kongres2022.ptkardio.pl w zakładce „Konkurs”. 

f. Organizator niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu powiadomi nagrodzonego 

Uczestnika telefonicznie i/lub milem o przyznaniu Nagrody. 

g. Projekty  Konkursowe  niespełniające  warunków  formalnych  Konkursu 

i nienagrodzone, zostaną trwale usunięte z nośników danych Organizatora. 
 

4. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że zgłoszony projekt 

konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, 

w tym praw do wizerunku i jest w pełni uprawniony do zgłoszenia projektu 

konkursowego. Uczestnik oświadcza, iż ̇ bierze na siebie wszelką odpowiedzialność ́ z 

tytułu roszczeń́ osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w 

związku z udziałem w Konkursie jak i zgłoszonym przez Uczestnika projektem 

konkursowym. 

5. Po wysłaniu zgłoszenia projektu konkursowego Uczestnik nie może dokonywać w nim 

żadnych zmian. 

6. Ocena merytoryczna przez Komisję Konkursową dokonywana jest na zasadzie 

indywidualnej oceny Członków Komisji opartej na własnym doświadczeniu zawodowym 

i znajomości środowiska branżowego, której skutkiem będzie wyłonienie najlepszych 

projektów konkursowych w poszczególnych kategoriach branżowych, o których mowa 

w § 3 ust. 2 Regulaminu. Uwzględniając tematykę, o której mowa w § 3 ust. 1 

Regulaminu, kryteria brane pod uwagę w ocenie przez Komisję Konkursową to m.in.: 

innowacyjność, istotność problemu i skuteczność proponowanego rozwiązania, 

zastosowanie praktyczne w istniejącej rzeczywistości, przewaga konkurencyjna nad 

istniejącymi tożsamymi lub podobnymi rozwiązaniami. 

http://www.kongres2022.ptkardio.pl/
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§ 4 

NAGRODA 

 
1. Nagroda w Konkursie ma charakter finansowy w wysokości 5.000,00 zł. („Nagroda”). 

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną lub przeniesienia prawa 

do Nagrody na osoby trzecie. 

3. Uczestnik nagrodzony może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. 

4. Organizator oświadcza, iż Nagroda zostanie wydana zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych tj. po pobraniu przez Fundatora nagrody 

zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, jeżeli regulacje w/w ustawy znajdą 

zastosowanie do Uczestnika Konkursu otrzymującego nagrodę. 

5. Płatnikiem nagrody będzie Fundator nagrody. 

6. Organizator na podstawie pisemnego wniosku Fundatora nagrody udostępni dane 

osobowe Uczestnika, który otrzyma Nagrodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO 

wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Fundatora nagrody polegającego na 

konieczności prawidłowego rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od 

nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udostępnianie dane będą obejmowały 

dane wymagane obowiązującymi przepisami. 

7. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundatora nagrody przekazane zostaną 

nagrodzonemu Uczestnikowi w formie elektronicznej przez Fundatora nagrody na adres 

emailowy udostępniony Fundatorowi nagrody. 

8. Odbiór potwierdzenia przyznania Nagrody nastąpi podczas XXVI Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego w miejscu obrad kongresowych za okazaniem dowodu 

tożsamości. Zwycięzca powinien stawić się po odbiór osobiście. Nagrodzony Uczestnik 

potwierdzi na piśmie pokwitowanie otrzymania potwierdzenia Nagrody. 

9. Wypłata Nagrody nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy nagrodzonego 

Uczestnika w terminie 21 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyznania Nagrody. 

10. Prawo do odbioru Nagrody wygasa, bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, 

w przypadku, gdy Uczestnik: 

a) nie  stawi  się  osobiście  po  potwierdzenie  przyznania  Nagrody  w  miejscu 

i w czasie wskazanym przez Organizatora, chyba, że uprzedził Organizatora o swojej 

nieobecności; 

b) odmówi okazania dowodu tożsamości. 
 
 

§5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie 

pisemnej na adres siedziby Organizatora bądź w recepcji kongresowej do 7 dni od dnia, 

w którym zakończono Konkurs. Decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania. 
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2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnika jest ostateczna i wiążąca. 

Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listownie w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

reklamacji przez Organizatora na adres wskazany przez siebie w treści reklamacji. 

 
§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wysokości Nagrody. 

2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności, niekompletności 

lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez Uczestnika w zgłoszeniu do 

Konkursu. 

3. Organizator dopuszcza możliwość zmian postanowień Regulaminu poprzez publikację na 

stronie internetowej Konkursu. 

4. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn 

organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte 

uprawnienia uczestników Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Dane osobowe: 

6.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), 

„RODO” informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

określonym w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu jest Grupa casusBTL Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorstw 

KRS nr 0000125143, NIP:7792436299, REGON:361981730. Kontakt w sprawie informacji 

dotyczących danych osobowych: Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 

26, 61-312 Poznań, adres e-mail: daneosobowe@grupacasusbtl.pl, 61 8304067. 2. Dane 

osobowe będą: 1) przetwarzane w celu związanym z Pani/Pana udziałem w Konkursie w 

tym również w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zapytań w formie 

wiadomości mailowych 2) przechowywane przez okres realizacji Umowy, a następnie 

przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postepowań 

cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania 

danych. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem 

i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, oraz w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - 

art. 6 ust.1 pkt. c RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na 

podstawie Pani /Pana zgody art.6 pkt. ust.1 pkt. a RODO. Administrator zastrzega jednak 

możliwość przechowywania Pani/Pana danych w celu prawnie uzasadnionego interesu 

polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 

mailto:daneosobowe@grupacasusbtl.pl
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roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. 4. Odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych będą Organizatorzy, casusBTL ; home.pl oraz inne podmioty współpracujące 

w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności w 

szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, 

prawnych i audytowych. 

5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do konkretnego 

przetwarzania danych: okres trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń i czynów 

karalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas 

wymagany przepisami prawa w tym przepisami o rachunkowości jeżeli ma to 

zastosowanie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej 

cofnięcia. 7. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, 

usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) 

kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne 

z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma 

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu związanym z 

zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO jest dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Fakt nie podania uniemożliwia 

wystawienie i wydanie certyfikatu. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą transferowane do 

państw trzecich bez Pani/Pana zgody. 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą 

Klauzulą prywatności odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej 

Klauzuli prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

7. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

Regulaminu. 

8. Regulamin oraz jego aktualizacje wchodzą w życie z dniem zamieszczenia na stronie 

internetowej 


