
 

 Regulamin Plebiscytu pod nazwą „BUSINESS ANGEL OF THE YEAR 2022”  

 

Art. 1 Informacje ogólne.  

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu 

pod nazwą „BUSINESS ANGEL OF THE YEAR 2022” („BAY 2022” lub „Plebiscyt”).  

2. Organizatorem Plebiscytu jest CobinAngels sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy 

ul. Chmielnej 73, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000373710, NIP 

5272645854 („Organizator”).  

3. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Partnerów oraz Uczestników. Reguluje 

on zasady i warunki uczestnictwa w Plebiscycie, jak również prawa i obowiązki Organizatora, 

Sponsorów oraz Uczestników Plebiscytu.  

4. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

5. Przystępując do Plebiscytu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia 

Regulaminu. W szczególności, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

Regulaminie zasad Plebiscytu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Plebiscycie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w 

Regulaminie traci prawo do udziału w Plebiscycie oraz ewentualnej Nagrody.  

 

Art. 2 Cel i zasady uczestnictwa w Plebiscycie  

1. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 03 listopada 2022 r. po ogłoszeniu przez Organizatora 

informacji o Plebiscycie na stronie internetowej www.cobinangels.com i kończy w dniu Gali 

zaplanowanej na 7 marca 2023 r. 

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzcy w kategorii:  

a. Business Angel of the Year – najlepszego anioła biznesu roku 2022,  

b. Debiutant Roku – najlepszego debiutanta wśród aniołów biznesu w 2022 roku,  

c. Nagroda Ekosystemu – anioła biznesu, który najbardziej przyczynił się do rozwoju 

ekosystemu startpowego w Polsce w 2022 roku,  

d. Venture Award by VCLeaders – funduszu Venture Capital najlepiej współpracującego z 

aniołami biznesu i wspierającego rozwój ekosystemu startupowego w Polsce w 2022 roku.  



e. Impactowy Inwestor Roku - inwestora, który szczególnie wyróżnił się w  roku 2022, poprzez 

inwestycje w startupy technologiczne z obszaru Impact Investingu, 

f. Najlepszy Inwestor Zagraniczny - inwestora zagranicznego, za inwestycje w polskie startupy. 

3. W Plebiscycie mogą wziąć udział wyłącznie osoby prywatne oraz fundusze Venture Capital, 

które dokonały w 2022 roku lub wcześniej inwestycji w start-up oraz w sposób znaczący 

przyczyniły się do rozwoju tego start-upu („Uczestnik” a w liczbie mnogiej „Uczestnicy”).  

4. Uczestnicy mogą zgłosić się do Plebiscytu osobiście lub zostać nominowani przez osobę 

trzecią, w szczególności przez start-up, w który dokonali inwestycji.  

5. Zgłoszenia kandydatów w Plebiscycie przyjmowane są bezpośrednio u Organizatora oraz za 

pośrednictwem platformy Typeform, pod adresem: 

https://cobinangels.typeform.com/to/PPbkve5z  do dnia 4 stycznia 2022 r., do godz. 23:59.  

6. Organizator dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia warunków 

Plebiscytu, a w przypadku zgłoszenia Uczestnika przez osobę trzecią, zwraca się do Uczestnika 

z prośbą o wyrażenie zgody na kandydowanie.  

7. W przypadku nieotrzymania zgody, o której mowa w art. 2 ust. 6 powyżej, Uczestnik zostaje 

wykluczony z Plebiscytu.  

 

Art. 3 Przebieg Plebiscytu  

1. Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu („Kapituła”), w której skład wchodzą eksperci i 

przedstawiciele Organizatora oraz firm i instytucji, które zostały partnerami Plebiscytu 

(„Partnerzy”).  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość swobodnego kształtowania składu Kapituły. W 

szczególności, Organizator ma prawo zaprosić do Kapituły laureatów poprzednich edycji 

Plebiscytu.  

3. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie zwycięzców Plebiscytu w kategoriach, o których mowa w 

art. 2 ust. 1-2. Kapituła wspiera również Organizatora w sprawowaniu nadzoru nad 

prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń oraz przestrzeganiem zasad 

Regulaminu.  

4. Kapituła dokona oceny zgłoszeń Uczestników zakwalifikowanych do Plebiscytu i wybierze 

zwycięzcę w kategorii Business Angel of the Year 2022, Debiutant Roku 2022, Impaktowy 

Inwestor Roku oraz Najlepszy Inwestor Zagraniczny,  a także dokona selekcji krótkiej listy 

kandydatów w kategoriach Nagroda Ekosystemu i Venture Award by VCLeaders. Zwycięzcy w 

tych sześciu kategoriach staną się laureatami Plebiscytu („Laureaci”).  

5. Laureaci w kategoriach Nagroda Ekosystemu i Venture Award by VCLeaders zostaną 

wyłonieni w drodze publicznego, otwartego głosowania internetowego prowadzonego za 

pośrednictwem platformy Typeform albo innej platformy wybranej przez Organizatora w 



terminie obwieszczonym przez Organizatora za pośrednictwem strony www.cobinangels.com. 

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów w 

Plebiscycie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia laureata ex-aeqo.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłaniania wszystkich Laureatów w przypadku 

nadesłania mniejszej ilości zgłoszeń spełniających wymogi Regulaminu.  

7. Uczestnik może zostać wykluczony z Plebiscytu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez 

Kapitułę, że nie spełnia on wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez 

Organizatora informacji, że dana kandydatura narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre 

obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.  

 

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.  

1. Kapituła, po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 10 marca 

2022 r. na stronie internetowej www.cobinangels.com oraz za pośrednictwem kanałów social 

media Organizatora i/lub Gali finałowej. 

2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej lub miejscu w 

klasyfikacji decyduje Kapituła albo liczba głosów w publicznym głosowaniu.  

3. Kandydaci, którzy w każdej kategorii Plebiscytu zdobędą najwięcej głosów i tym samym 

zajmą pierwsze miejsce, otrzymają nagrody:  

3.1. Business Angel of the Year – najlepszego anioła biznesu roku 2022,  

3.2. Debiutant Roku – najlepszego debiutanta wśród aniołów biznesu w 2022 roku,  

3.3. Nagroda Ekosystemu – anioła biznesu, który najbardziej przyczynił się do rozwoju 

ekosystemu startpowego w Polsce w 2022 roku,  

3.4. Venture Award by VCLeaders – funduszu Venture Capital najlepiej współpracującego z 

aniołami biznesu i wspierającego rozwój ekosystemu startupowego w Polsce w 2022 roku.  

3.5. Impaktowy Inwestor Roku - inwestora, który szczególnie wyróżnił się w  roku 2022, 

poprzez inwestycje w startupy technologiczne z obszaru Impact Investingu, 

3.6. Najlepszy Inwestor Zagraniczny - inwestora zagranicznego, za inwestycje w polskie 

startupy. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania samodzielnie lub wspólnie z Partnerami 

nagród rzeczowych. W tym przypadku, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali 

Plebiscytu lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez 

zdobywcę nagrody adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt 

Organizatora.  



5. Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł 

brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.  

6. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za 

pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.  

7. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej 

kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik 

niniejszym wyraża zgodę.  

8. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania 

dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w 

tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych 

nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do 

każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie 

przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego 

uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z 

przyznaniem nagrody w Plebiscycie.  

9. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Art. 5 Reklamacje  

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail 

kontakt@cobinangels.com lub pocztą tradycyjną na adres CobinAngels sp. z o.o., ul. Chmielna 

73, 00-801 Warszawa z dopiskiem „BAY 2022”.  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres 

dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie 

lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  

 

Art. 6 Ochrona danych osobowych.  

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia 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 - RODO) 

Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 



uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Uczestników) w załączniku do 

niniejszego Regulaminu. 



Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „BUSINESS ANGEL OF THE 

YEAR 2022”  

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH 1.KTO JEST 

ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  

Administratorem danych osobowych jest CobinAngels sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-

801), ul. Chmielna 73, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000373710, NIP 

5272645854. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się 

skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt może nastąpić 

na adres e-mail: kontakt@cobinangels.com.  

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i 

przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „BUSINESS ANGEL OF THE YEAR 2022” 

(„Plebiscyt”), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, 

w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Plebiscytu), zawierana przez wyrażenie 

zgody na udział w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz 

osobę trzecią albo gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz. 

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla 

celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje 

dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. 

W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą 

przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-

podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia 

naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy 

przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 

osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu 

bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, 

poinformujemy Cię o tym. Dane przetwarzane są również dla celów wyboru Uczestników przez 

Kapitułę konkursu, którzy będą mieli wgląd do przekazanych nam informacje, a także dla 

Partnerów (Sponsorów) konkursu.  

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?  

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy 

tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych 

niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą 

zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na 

nas obowiązek prawny. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas 

zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które 

wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.  

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?          



Odbiorcami Twoich danych będą:  

1. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą 

ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki (np. pracownicy i współpracownicy 

CobinAngels sp. z o.o. oraz Członkowie Kapituły);  

2. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z 

wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie 

prawne.  

3. Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie, 

firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;  

4. Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z 

prowadzonymi przez nie postępowaniami.  

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?  

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich 

przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub 

rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 

związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została 

wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia 

Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń 

zgłoszonych w ostatniej chwili lub problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy 

określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane 

przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów 

i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia 

zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w 

celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca 

roku, w którym zakończył się Plebiscyt. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane 

osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.  

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z 

PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?  

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. 

Twoje prawa to:  

1. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;  

2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich 

danych w celach marketingu bezpośredniego;  

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli 

dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże 



będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie 

będzie istniał uzasadniony powód;  

4. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na 

podstawie Twojej zgody;  

5. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

 

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:  

1. Droga mailową, wysyłając maila na adres: kontakt@cobinangels.com W treści takiego maila 

należy wpisać nazwę Plebiscytu oraz imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy.  

2. Zwracając się do nas pisemnie na adres: CobinAngels sp. z o.o., Warszawa (00-801), ul. 

Chmielna 73. W treści Pisma należy wpisać nazwę Plebiscytu oraz imię i nazwisko osoby, 

której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych 

kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy 

na Twoje pytania i żądania.  

7. PRAWO DO SKARGI  

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej 

chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

<<Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników>>  

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w 

plebiscycie.  

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?  

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

1. Imię i nazwisko;  

2. Kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;  

3. Kontaktowy adres e-mail;  

4. Kontaktowy numer telefonu.  


