REGULAMIN
I Postanowienia ogólne – Definicje
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Hackathon lub Wydarzenie – wydarzenie pod nazwą „Hackathon Medyczny” odbywające się w dniach 16-17
października 2021 roku w formie stacjonarnej lub online.
Konkurs lub Konkursy – konkurs na innowacyjne rozwiązanie przedstawionych zagadnień problemowych
odbywający się podczas Wydarzenia;
Organizator – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą
w Krakowie ul Kopernika 36, 31-501 Kraków wpisany do KRS pod numerem 0000024155, NIP 6751199442,
Wykonawca – Proidea Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-418) Zakopiańska 9, posługująca się nr NIP: 679311-46-28, REGON: 362193004, wpisana do KRS pod numerem 0000570212, z którą skontaktować się można
pod adresem email biuro@proidea.org.pl;
Partner Wydarzenia – Codete Przystalski Olechowski Śmiałek sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe
11, 30-527 Kraków, wpisany do KRS pod numerem 000696869, NIP 6762460401.
Regulamin – niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki Wydarzenia
Polityka Prywatności – zawiera Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Serwis – strona internetowa o adresie url https://hack4med.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała
prawidłowej rejestracji na Hackathon i otrzymała potwierdzenie udziału.
Platforma
konkursowa
–
strona internetowa
dostępna
pod
adresem
elektronicznym:
https://challengerocket.com/, służąca do przesyłania i przechowywania projektów stworzonych w ramach
hackathonu.
Platforma komunikacyjna – dedykowana aplikacja dostępna pod adresem https://discord.gg wykorzystywana
do kontaktu między Uczestnikami, mentorami, organizatorami itp. podczas trwania hackathonu.
Platforma rejestracyjna – dedykowana aplikacja dostępna pod adresem https://eventory.cc/event/hack4med
wykorzystywana do rejestracji Uczestników na Wydarzenie.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która dokonuje rejestracji Uczestników
Hackathonu w imieniu własnym.
II Uczestnictwo w Hackathonie, obowiązki Uczestników

1.
2.
3.

4.

5.

Organizator zawiadamia, że program Hackathonu zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej
intensywności i natężeniu przez ok. 24 godzin.
Uczestnikami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
Z uczestnictwa w Wydarzeniu wyłączeni są
a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin,
b) Pracownicy Partnera Wydarzenia oraz członkowie ich rodzin.,
Przez członków rodzin, o których mowa w ust. 3 powyżej rozumie się:
a) Małżonków,
b) Wstępnych, zstępnych,
c) Rodzeństwo,
d) Osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do poleceń Organizatora, Partnera i
Wykonawcy.
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III Rejestracja do udziału w Hackathonie
1.

2.
3.
4.

5.

Warunkiem umożliwiającym aplikację do udziału w Hackathonie jest dokonanie rejestracji poprzez prawidłowe
wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Platformie rejestracyjnej, pod adresem:
https://eventory.cc/event/hack4med.
Rejestracja dostępna jest od godziny 12.00 w dniu 15.09.2021 do godziny 23:55 w dniu 15.10.2021.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji lub jego skrócenia bez podania przyczyny.
Prawo do wzięcia udziału w Hackathonie mają jedynie Uczestnicy, którzy do dnia 15.10.2021 roku otrzymają
email potwierdzający udziału w Hackathonie. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału tylko
wybranych osób, które złożyły swoje aplikacje.
Zakwalifikowani do udziału w Hackathonie Uczestnicy mogą być uprawnieni do otrzymania pakietu gadżetów z
związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi. Liczba pakietów jest ograniczona. O przyznaniu pakietu
decyduje spełnienie warunków prowadzonych akcji promocyjnych. Pakiet gadżetów dostarczany jest przesyłką
przez wybranego przez Wykonawcę kuriera lub przekazany Uczestnikom na początku Wydarzenia. W przypadku
formy wysyłkowej, w celu przekazania gadżetów konieczne jest podanie danych adresowych Uczestnika w
formularzu, do którego link zostanie przesłany w emailu potwierdzającym przyznanie pakietu.

IV Dane Osobowe
1.
2.
3.
a.
b.

c.

d.

e.
4.
a.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
b.
1)
2)

Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników przekazanych w związku z aplikacją i
udziałem w Hackathonie jest Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. IV ust. 4 Regulaminu poniżej.
Informacje dotyczące przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych Użytkowników i Uczestników
podanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zostały opisane w Polityce Prywatność (hiperlink).
Rejestracja jest skuteczna jedynie, gdy Użytkownik i Uczestnik zaakceptuje zapisy:
„Zapoznałam/łem się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zobowiązuję się do ich przestrzegania”
„Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wycofania zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym czasie oraz o przysługujących mi prawach do dostępu do
danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu i przenoszenia
danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzoru.”
„Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Wykonawcę (Proidea Sp. z o.o.) moich danych osobowych podanych za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego Organizatorowi (Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie) w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia.”
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Wykonawcę (Proidea Sp. z o.o.) moich danych osobowych podanych za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego Partnerowi Wydarzenia (Codete Przystalski Olechowski Śmiałek sp.
k.) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia.”
Brak akceptacji powyższych (poza opcjonalnymi) postanowień przerywa procedurę rejestracji i czyni ją
nieskuteczną.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora:
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników jako Administrator danych w następujących celach:
organizacja i przeprowadzenie Wydarzenia, w tym wybór laureatów, przyznanie i przekazanie nagród;
utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, zgodnie z pkt. VI Regulaminu;
zawarcie i realizacja umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących nagrodzone
rozwiązania, zgodnie z pkt. IX Regulaminu;
zawarcie i realizacja umowy o zachowaniu poufności, zgodnie z pkt. X Regulaminu;
wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków podatkowych i
przechowywania dokumentacji;
wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę
ewentualnych roszczeń.
Partner Wydarzenia będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników jako Administrator w następujących celach:
cele organizacyjne związane z wydarzeniem,
zabezpieczenie roszczeń.
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c.
1)
2)
3)
4)
5)

Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest akceptacja przez Uczestnika następujących dokumentów stanowiących
załączniki do Regulaminu:
umowa przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących nagrodzone
rozwiązania, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu;
umowa o zachowaniu poufności, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu;
zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora, stanowiąca załącznik nr 3 do
Regulaminu;
klauzula informacyjna Organizatora, stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
klauzula informacyjna Partnera Wydarzenia, stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
V Zasady porządkowe

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Uczestnicy w Hackathonie są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników.
Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe
komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności,
wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie,
niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane uwagi. Ponadto podczas Hackathonu zabrania się używania słów
oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować
obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora, Partnera lub Wykonawcy wszelkie przypadki
nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.
Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia
pozwala na udział w Hackathonie.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się w miejscu prowadzenia Wydarzenia, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń
sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczestnicy na Hackathonie są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
Uczestników, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń
służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń
niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Hackathonu.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej wszyscy Uczestnicy mogą zostać zobowiązani do wykonania testów
na obecność wirusa Sars-Cov-2.

VI Przebieg Hackathonu
1.
2.

3.
4.

Hackathon odbywa się stacjonarnie lub online w Krakowie w pomieszczeniach Organizatora przy ul.
Jakubowskiego 2.
Hackathon rozpocznie się o godzinie 9:00, 16 października 2021 roku a zakończy około 24 godziny później.
Platforma konkursowa zostanie udostępniona Uczestnikom od godziny 12:00, 16 października 2021 r. do godziny
12:00, 17 października.2021 r.
W przypadku zakończenia prac konkursowych przez wszystkie zespoły przed upływem 24 godzin, czas trwania
Hackathon może ulec skróceniu.
Organizator i Partner są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Hackathonu zarówno w formie
audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i
wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub
reklamy. W związku z tym wizerunek, głos i/lub wypowiedzi osób biorących udział w Hackathonie może zostać
nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo,
na co Uczestnik Hackathonu wyraża zgodę z chwilą rejestracji na Hackathon.
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5.

6.

Organizator uprzedza, że przebieg Hackathonu będzie filmowany, fotografowany, transmitowany i nagrywany na
nośniki w ramach audycji telewizyjnych radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według
dowolnej aktualnej metody technicznej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników Wydarzenia, w szczególności jego utratę w
wyniku kradzieży lub zniszczenia.

VII Konkurs
1.

W ramach Hackathonu przeprowadzony zostanie konkurs dla zespołów, którego przedmiotem będzie stworzenie
projektów związanych z tematyką Wydarzenia.
2. Dokładna treść zadań konkursowych zostanie ogłoszona najpóźniej podczas rozpoczęcia Hackathonu.
3. Udział w Konkursie mogą wziąć zespoły złożone z od 1 do 5 Uczestników.
4. Ocenie podlegają jedynie rozwiązania, które zostaną w prawidłowym formacie i terminie dostarczone przez
wybranego przez zespół przedstawiciela według wytycznych przedstawionych na przez Organizatora na początku
Hackathonu.
5. Dostarczone do oceny zadania muszą zostać przygotowane w języku polskim.
6. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do
przygotowanego rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod
uwagę przez jury.
7. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.
8. Nagrody są gwarantowane tylko dla 3 zwycięskich zespołów w każdym z 3 wyzwań, jednak Organizator i Partner
zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród. Zwycięskim zespołom zostaną
przyznane nagrody o łącznej puli 100 000 PLN, wg następującego podziału:
a Wyzwanie główne: 1. Miejsce 30 000 PLN, 2. Miejsce 15 000 PLN, 3. Miejsce 9 000 PLN
b Wyzwanie dodatkowe 1: 1. Miejsce 10 000 PLN, 2. Miejsce 8 000 PLN, 3 miejsce 5 000 PLN
c Wyzwanie dodatkowe 2: 1. Miejsce 10 000 PLN, 2. Miejsce 8 000 PLN, 3 miejsce 5 000 PLN
9. Nagrody przyznawane są na rzecz zespołu, który zobowiązany jest do podziału otrzymanej nagrody między
Uczestnikami tworzącymi zespół.
10. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona na podstawie art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych o podatek dochodowy zryczałtowany w wysokości 10 % wartości
nagrody.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego.
11. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody przyrzekane przez Partnerów i Sponsorów.

VIII Jury i kryteria ocen
1.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Oceny przedstawionych przez zespoły projektów dokonuje niezależne jury złożone z osób wybranych przez
Organizatora na podstawie ich umiejętności i wiedzy. Skład jury ogłoszony zostanie nie później niż w momencie
rozpoczęcia Konkursu.
Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem:
kompletności – 0-20 pkt.,
jakości merytorycznej – 0-20 pkt.,
innowacyjności – 0-20 pkt.,
możliwości praktycznego zastosowania / wdrożenia - 0-20 pkt.,
potencjału biznesowego – 0-20 pkt..
Aby otrzymać nagrodę projekt musi otrzymać minimum 50% punktów.
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3.

4.

Decyzje jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest
decyzja przewodniczącego jury, wybieranego przez członków jury ze swojego grona przed rozpoczęciem
Konkursu.
Decyzje jury i członków jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
IX Własność intelektualna

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Zgłaszając do oceny zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych
oraz osobistych do zgłaszanych przez siebie projektów, oraz że projekty te nie są przedmiotem jakichkolwiek
praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich lub nie są obciążone jakimikolwiek innymi wadami prawnymi.
Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do
przygotowanego Rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod
uwagę przez Jury. Autorskie prawa majątkowe w stosunku do najlepszego Rozwiązania wybranego przez Jury
zostaną przeniesione na Organizatora Konkursu z chwilą wydania nagrody zwycięskim Uczestnikom, zgodnie z
art. 921 § 3 kodeksu cywilnego..
Organizator wymaga, aby członkowie Zespołów, którzy otrzymają nagrody, przed ich wydaniem zawarli z
Organizatorem, na warunkach zawartych w Załączniku 1, pisemne umowy potwierdzające fakt przeniesienia na
Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących nagrodzone rozwiązania.
X Informacje Poufne
Uczestnicy Hackathonu zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności i nieujawniania innym osobom poza
Uczestnikami Hackathonu, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora, wszelkich materiałów / danych,
uzyskanych od Organizatora lub Partnera w związku z udziałem w Hackathonie (zwane dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”).
Uczestnicy Hackathonu zobowiązani są do wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie do celów Hackathonu.
Uczestnicy Hackathonu przyjmują do wiadomości, że niezachowanie poufności Informacji Poufnych przez
Uczestnika może skutkować nieodwracalną szkodą dla Organizatora i stanowi naruszenie tajemnicy
przedsiębiorstwa Organizatora.
Po zakończeniu Hackathonu Uczestnicy niezwłocznie zwrócą Organizatorowi posiadane Informacje Poufne oraz
wszelkie ich kopie (w szczególności otrzymane materiały elektroniczne).
Powyższy obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie i obowiązuje również po zakończeniu
Hackathonu.
Warunkiem koniecznym do uzyskania przez Uczestnika dostępu do Informacji Poufnych jest zawarcie z
Organizatorem umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Brak akceptacji przez Uczestnika powyższych zapisów uniemożliwia wejście na serwer z danymi i udział w
Hackathonie.
XI Postanowienia końcowe
1.
Uczestnicy Hackathonu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2.
Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu, nie zastosują się do poleceń
Organizatora, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź
zakłócają przebieg Hackathonu będą wykluczeni z Hackathonu są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia
platform i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Hackathonu bądź jego odwołania.. Wydarzenie
może odbyć się również całkowicie w formie online.
4.
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Hackathonu za pomocą urządzeń rejestrujących.
5.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów.
6.
Wszelkie zmiany Regulaminu, w tym w zakresie terminów Konkursu zostaną niezwłocznie
opublikowane na stronie internetowej Hackathonu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje
również pocztą elektroniczną zarejestrowanych Uczestników. Uczestnikom, którzy nie zaakceptują zmienionych
postanowień Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Hackathonie.
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7.
We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Hackathonu decyduje
Organizator.
8.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne,
niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych
postanowień Regulaminu.
9.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
10.
Wszelkie spory związane z Wydarzeniem będą rozstrzygane ugodowo. W przypadku braku ugodowego
rozwiązania sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla Organizatora..
11.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 7.10.2021 roku
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Załącznik 1 do Regulaminu

……………., ..............................

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Zwana dalej „Umową” zawarta między
1) ......................................................................., posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym w
......................................................................., nr PESEL ...................................................................., udział
procentowy w Utworze …..%
2) ......................................................................., posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym w
......................................................................., nr PESEL ...................................................................., udział
procentowy w Utworze …..%
3) ......................................................................., posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym w
......................................................................., nr PESEL ...................................................................., udział
procentowy w Utworze …..%
4) ......................................................................., posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym w
......................................................................., nr PESEL ...................................................................., udział
procentowy w Utworze …..%
Zwanymi dalej „Autorami”
a
……………………………………
zwanym dalej „Nabywcą”.
§1
1.

§
§
2.

3.
4.

Autorzy oświadczają, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) są twórcami dzieła ...............................................,
zwanego dalej „Utworem”, stworzonego w ramach eventu Hackathon Medyczny. Przekazane zostaną:
………
……..
Autorzy oświadczają, że Utwór został przez nich wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła
i przysługują im pełne prawa majątkowe do niego, a także, że mogą rozporządzać prawami autorskimi do Utworu
w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy. Ponadto Autorzy oświadczają, że Utwór nie został
dotychczas opublikowany, a jedynie udostępniony na potrzeby oceny podczas eventu Hackathon Medyczny.
Autorzy oświadczają, że przysługujące im majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Autorzy dostarczą Nabywcy Utwór w następujący sposób: całość pracy zostanie spakowane do pliku w formacie
zip. i przesłana za pomocą narzędzia do przesyłanie plików WeTransfer w przeciągu 24h godzin od poprawnie
podpisanej Umowy o Przeniesieniu Praw Autorskich.
§2

1.

Na podstawie Umowy Autorzy przenoszą na Nabywcę, za łączną kwotę otrzymanej nagrody pieniężnej za
przedmiotowy utwór w wysokości ....................., autorskie prawa majątkowe do Utworu na polach eksploatacji
wskazanych w Umowie oraz udzielają wszelkich zgód oraz upoważnień w niej wymienionych. Zgodnie z art. 30,
ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrany zostanie zryczałtowany podatek
dochodowy
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w wysokości 10% nagrody. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez każdego z
Autorów:
§ Autor I - Imię i nazwisko, nr konta
§ Autor II - Imię i nazwisko, nr konta
§ Autor III - Imię i nazwisko, nr konta
§ Autor IV - Imię i nazwisko, nr konta
Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy
przez Autorów oraz przesłania plików stworzonego Utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Przeniesienie
autorskich
praw
majątkowych,
o
których
mowa
w
ust.
1
w zakresie w jakim Utwór albo jego część stanowi program komputerowy odbywa się względem następujących
pól eksploatacji:
a) utrwalanie przedmiotu Umowy lub jego części dowolną techniką, w dowolnej formie i liczbie egzemplarzy, w
tym w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera, techniką audialną niezależnie od standardu, systemu
i formatu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, oraz na dowolnych
nośnikach,
b) zwielokrotnianie przedmiotu Umowy lub jego części dowolną techniką, na dowolnych nośnikach, w dowolnej
ilości egzemplarzy i w stosunku do dowolnej ilości osób,
c) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy lub jego części – w tym wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie,
sprzedaż, najem, dzierżawę lub inną umowę cywilnoprawną, a także udostępnianie w dowolny sposób
i w stosunku do dowolnej ilości osób, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju materiałach w
szczególności
o
charakterze
reklamowym
i promocyjnym, w prezentacjach, na konferencjach wszelkiego typu, w tym prasowych, eventach wszelkiego typu,
w mailingu, w publikacjach periodycznych i nieperiodycznych, tworzących lub nie jednolitą całość, w tym w
czasopismach, serwisach agencyjnych, stałych przekazach, biuletynach, programach radiowych i telewizyjnych,
d) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy lub jego części w sposób inny niż określony w lit. c) powyżej, w
szczególności poprzez publiczne udostępnienie w dowolnej formie, w szczególności poprzez publiczne
wyświetlenie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie, nadawanie, reemitowanie, w tym również za pomocą
fonii przewodowej lub bezprzewodowej (przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych
lub
multimedialnych
lub
innych
systemach
przekazu,
w
jakimkolwiek
sposobie,
obiegu,
technice,
systemie
i
formacie,
w szczególności na stronach internetowych, portalach, w mediach społecznościowych), webcasting, simulcasting,
a także poprzez wprowadzanie do sieci informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych i
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
jak również poprzez wprowadzenie do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć
elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej
lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing);
e) wykonywanie
autorskich
praw
zależnych
do
przedmiotu
Umowy
lub
jego
części,
w tym dokonywanie opracowań, tłumaczeń, przeróbek, skrótów, kompilacji, zestawień i adaptacji utworów, i
korzystanie z tak powstałych utworów zależnych na polach eksploatacji określonych powyżej,
f) archiwizacja
dowolną
techniką
w
nieograniczonej
liczbie
egzemplarzy
i w dowolnym celu.
3. Przeniesienie
autorskich
praw
majątkowych,
o
których
mowa
w
ust.
1
w zakresie w jakim Utwór albo jego część nie stanowi programu komputerowego, odbywa się względem
następujących pól eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części utworu dowolną techniką, na dowolnych nośnikach i w dowolnej
ilości egzemplarzy, w szczególności w celu wytworzenia określonej ilości egzemplarzy utworu, które będą
przeznaczone na użytek własny Zamawiającego lub w celu nieodpłatnego użyczenia oferentom ubiegającym się
o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego obejmującym
wykonanie zadania wedle sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji,
b) rozpowszechnianie całości lub części oryginału utworu i/lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono – w tym
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, sprzedaż, najem, dzierżawę lub rozpowszechnianie na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej,
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c) udostępnienie
utworu
(oryginału
lub
egzemplarzy,
na
których
utwór
utrwalono)
w dowolny sposób i w stosunku do dowolnej ilości osób, w szczególności oferentom ubiegającym się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego albo podmioty trzecie,
d) rozpowszechnianie
utworu
w
sposób
inny
niż
określony
w
lit.
b)
powyżej,
w szczególności publiczne wyświetlenie, jak i udostępnienie w taki sposób, aby istniał do niego dostęp w
określonym czasie i miejscu,
e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie budowy, eksploatacji,
adaptacji czy też modernizacji obiektów lub urządzeń,
f) archiwizacja dowolną techniką,
g) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego - wykonywanie autorskich praw
zależnych, polegających w szczególności na tłumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie układu i jakichkolwiek
innych
zmianach
w
programach
komputerowych,
a
także
na
dokonywaniu
zmian
w jego kodach źródłowych oraz dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany i wprowadzenia nowych
rozwiązań projektowych, zastosowania nowych programów i technologii informatycznych, ograniczenia
wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.
4. W zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy (nagroda pieniężna) Autorzy zezwalają
Nabywcy na wyłączne wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji i rozporządzanie oraz
zezwala Nabywcy na wyłączne zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich i
rozporządzanie.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i wyłącznego prawa wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zależnych nastąpi bezwarunkowo z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, o której mowa w ust.
1. Nabycie praw autorskich na polach eksploatacji określonych powyżej nie jest istotą Umowy i służy wyłącznie
umożliwieniu pełnego wykorzystania przedmiotu Umowy przez Nabywcę, a wartość tych praw nie przekracza
łącznej kwoty wskazanej w § 2 ust. 1.
6. Zobowiązania, o których mowa w ust.
5 powyżej
mają charakter bezterminowy.
W związku z naturą tych zobowiązań oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalają, że mają one charakter
niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za nieważne, zobowiązania o których mowa w ust.
5 powyżej mogą być wypowiedziane z zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia począwszy od
daty wykonania przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
7. W okresie od dnia dostarczenia Utworu do chwili otrzymania nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Autorzy
zezwalają Nabywcy na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Nabywcę prawo własności nośnika, na
którym Utwór został zapisany i/lub utrwalony.
9. Autorzy zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych wobec Nabywcy oraz podmiotów, na
rzecz których Nabywca zbył prawa do Utworu w całości lub części.
10. Autorzy uprawniają Nabywcę do decydowania o pierwszej publikacji.
11. Autorzy gwarantują, że Utwór, do którego prawa są przenoszone niniejszą Umową, nie jest obciążony żadnymi
roszczeniami i prawami osoby trzeciej utworów.
12. Autorzy zezwalają Nabywcy na wyłączne wykonywanie osobistych praw autorskich oraz zezwalają Nabywcy na
wyłączne zezwalanie na wykonywanie osobistych praw autorskich.
13. Autorzy ponoszą względem Nabywcy odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki niezawinionego naruszenia
przez nabywcę i jego następców prawnych praw osób trzecich, przy korzystaniu z przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Autorów.
§3
1.
2.
3.

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania Utworu.
Autorzy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i
struktury przedsiębiorstwa Nabywcy, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania Umowy.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy.
§4
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1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej jako aneks do
niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z
prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych
postanowień.

§5
1.
2.

W przypadku sporów wynikających z treści Umowy, właściwy będzie sąd dla Nabywcy.
Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Nabywca

Autorzy
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ................ 2021 roku pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, z siedzibą w
Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków , wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP 675-11-99-442, reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
zwana dalej „Stroną Ujawniającą”
a
......... (PESEL: …) zwana dalej „Stroną Otrzymującą”
wspólnie nazywane Stronami, zawarły umowę o następującej treści:
§ 1. Definicja Informacji poufnych
Na potrzeby zawarcia i wykonania niniejszej Umowy przez „Informacje poufne” rozumie się informacje
obejmujące materiały / dane udostępnione Stronie Otrzymującej w ramach Wydarzenia pod nazwą Hackathon
Medyczny w celu wykonania zadań konkursowych.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 2. Zobowiązania stron
Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania Informacji poufnych w tajemnicy bezterminowo.
Strona Otrzymująca zobowiązuje się, że w żaden sposób i w żadnej formie nie ujawni żadnych Informacji
Poufnych osobom trzecim, nie sporządzi żadnych kopii przekazanych Informacji poufnych i nie wykorzysta
Informacji poufnych dla celów innych niż wykonanie zadania w ramach Hackathonu Medycznego, jak również
zapewni skuteczną i należytą ochronę Informacji poufnych, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem.
Strona Otrzymująca może zostać zwolniona z obowiązku zachowania poufności na podstawie pisemnego
upoważnienia udzielonego przez Stronę Ujawniającą.
Strona Otrzymująca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą, jeżeli dojdzie do naruszenia
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Stronę Otrzymującą lub inną osobę trzecią.
Po zakończeniu Hackathonu Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci Stronie Ujawniającej posiadane Informacje
poufne oraz wszelkie ich kopie (w szczególności otrzymane materiały elektroniczne).

§ 3. Odpowiedzialność za niewykonanie umowy
1. Niezachowanie poufności Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą może skutkować nieodwracalną szkodą
dla Strony Ujawniającej i stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Strony Ujawniającej.
2. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją każdy przypadek ujawnienia Informacji
poufnych przez Stronę Otrzymującą, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji w oparciu o zgodę Strony
Ujawniającej.

1.
2.
3.
4.

§ 4. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory związane z zawarcie I wykonaniem Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby Strony Ujawniającej
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Strona Ujawniająca (Szpital Uniwersytecki)
(Uczestnik)
(podpis)

Strona Otrzymująca
(podpis)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
WZÓR ZGODY UCZESTNIKA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU PRZEZ
ORGANIZATORA (SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE
WIZERUNKU PRZEZ ORGANIZATORA (SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE)
Imię i nazwisko
Pesel
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy
Adres e-mail:
Ja, niżej podpisana / podpisany:
1. Przyjmuję do wiadomości, że przebieg Hackathonu będzie przez Organizatora filmowany, fotografowany,
transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych
publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
2. Wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek, głos i/lub wypowiedzi związane z moim udziałem w Hackathonie,
zostały utrwalone oraz rozpowszechniane przez Organizatora zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby
dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby
fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy.
Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo,
czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na wszystkich znanych polach
eksploatacji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub
wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie, w mediach
społecznościowych, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w prasie
drukowanej i magazynach.
Rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie
wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub
odszkodowania z tego tytułu.
W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich
właściwych dla siedziby Organizatora.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie
dobrowolnie, w szczególności mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w związku z moim udziałem
w Hackathonie i ich rozpowszechnianie w sposób opisany w pkt. 2, zgodnie z klauzulą informacyjną Organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgodę można wycofać w jeden z następujących sposobów:
- wycofanie zgody można przesłać drogą elektroniczną na adres: komunikacja@su.krakow.pl;
- wycofanie zgody można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja ds.
Komunikacji i PR, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków;
- wycofać zgodę można osobiście pod adresem: Sekcja ds. Komunikacji i PR, ul. Kopernika 36, pok. 104.
………………………..................................................................................
(data, własnoręczny czytelny podpis
Uczestnika)
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

1.

2.

3.
4.
a.
b.

5.
-

-

INFORMACJA ORGANIZATORA (SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE) O
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW HACKATHONU
(„WYDARZENIE”)
Zgodnie z art. 13 i 14 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31 501 Kraków, telefon
12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl .
Inspektor Ochrony Danych:
Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących
Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail:
dane.osobowe@su.krakow.pl , tel. 12 424 71 17.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Szpital może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:
organizacja i przeprowadzenie Wydarzenia, w tym wybór laureatów, przyznanie i przekazanie nagród - w myśl
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku głosu i/lub wypowiedzi – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
zawarcie i realizacja umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących nagrodzone
rozwiązania – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
zawarcie i realizacja umowy o zachowaniu poufności - w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę
ewentualnych roszczeń, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO w zw. ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Źródło pochodzenia danych osobowych
Szpital uzyskał Pani/Pana dane osobowe:
bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w
celach związanych z udziałem w Wydarzeniu.
od Wykonawcy, z którym zawarł umowę na organizację Wydarzenia, tj. Proidea Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie
(30-418) Zakopiańska 9. Zakres Pani/Pana danych osobowych może obejmować dane podane za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
pracownikom i współpracownikom Szpitala upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych;
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom
wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych oraz w realizacji i
rozpowszechnianiu materiałów filmowych, zdjęć i nagrań);
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
w przypadku utrwalenia i rozpowszechniania Pani / Pana wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w związku z
udziałem w Wydarzeniu - Pani/ Pana dane osobowe w zakresie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi będą dostępne
dla nieograniczonego kręgu odbiorców w dowolnym miejscu i czasie poprzez publikację nagrań, zdjęć i/lub
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wypowiedzi w mediach, w tym w Internecie, radiu i telewizji, w mediach społecznościowych oraz w prasie
drukowanej i magazynach;
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i
organizacji międzynarodowych.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Wydarzenia i realizacji zawartych umów, a
następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji
lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych, prawo usunięcia danych
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu

5.

6.

7.
c.
d.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

INFORMACJA PARTNERA WYDARZENIA (Codete Przystalski Olechowski Śmiałek sp. k.) O
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW HACKATHONU
(„WYDARZENIE”)
Zgodnie z art. 13 i 14 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Codete Przystalski Olechowski Śmiałek sp. k (zwany dalej
„Codete”), adres: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków; e-mail: mail@codete.com.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Codete może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:
- cele organizacyjne związane z wydarzeniem,
- zabezpieczenie roszczeń.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Codete uzyskało Pani/Pana dane osobowe:
bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w
celach związanych z udziałem w Wydarzeniu.
od Wykonawcy, z którym zawarł umowę na organizację Wydarzenia, tj. Proidea Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie
(30-418) Zakopiańska 9. Zakres Pani/Pana danych osobowych może obejmować dane podane za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
pracownikom i współpracownikom Codete upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych;
podwykonawcom, np. dostawcom usług chmurowych;
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Codete nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i
organizacji międzynarodowych; w ramach wyjątku transfer może nastąpi w związku z użyciem dostawcy usług
chmurowych – w takim wypadku transfer oparty jest o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
Komisje Europejską.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Wydarzenia i realizacji zawartych umów, a
następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji
lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych, prawo usunięcia danych
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
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