
 Regulamin konkursu DesignWays Awards organizowanego  
przez DesignWays Conf sp. z o.o. 

§1 
[Postanowienia ogólne] 

1. Organizatorem konkursu „DesignWays Awards” (dalej: „Konkurs”) jest DesignWays 
Conf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Świętokrzyskiej nr 14/L2, lok. 5, 30-015 Kraków, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000774156, posiadająca numer NIP: 6772442132, o 
kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN; adres e-mail: awards@designways.io 
(dalej: „Organizator”). 

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie projektów z branży UX oraz UI zrealizowanych przez 
społeczność DesignWays Conf w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lipca 2022 r. 
(dalej: „Projekt”) spośród propozycji nadesłanych zgodnie z niniejszym regulaminem 
(dalej: „Regulamin”). 

3. Przystąpienie do Konkursu (tj. przesłanie zgłoszenia w sposób określony w §3 ust. 4-5 
Regulaminu) oznacza akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. 

5. Zgłoszenia konkursowe (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”) będą możliwe od 14 lipca 
2022 do 8 sierpnia2022 roku (do godziny 23:59).  

6. Początek Konkursu ma miejsce z dniem publikacji Regulaminu na stronie internetowej 
Organizatora. 

§2 
[warunki uczestnictwa w Konkursie] 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna lub spółka 
prawa handlowego. 

2. W przypadku osób fizycznych w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie 
osoby fizyczne, tj. osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 
lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. W przypadku spółek prawa handlowego w Konkursie mogą uczestniczyć spółki, które 
w czasie trwania Konkursu nie są spółkami kapitałowo lub osobowo powiązanymi z 
Organizatorem, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. 

4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy lub współpracownicy (w tym wykonywujący 
powierzone im zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora oraz ich 
małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej oraz osoby pozostające z nimi w 
stosunku przysposobienia, a także osoby które są pracownikami lub 
współpracownikami (w tym wykonywujący powierzone im zlecenia na podstawie 
umów cywilnoprawnych) spółek kapitałowo lub osobowo powiązanych z 
Organizatorem, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. 
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5. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że nie narusza praw osób 
trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych 
praw własności intelektualnej osób trzecich. 

6. W przypadku zgłoszenia dokonanego w imieniu spółki handlowej, zgłaszający w 
imieniu Uczestnika potwierdza, że został uprawniony do dokonania Zgłoszenia 
Konkursowego. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

8. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł umowę z Organizatorem (w związku z 
rejestracją w Konkursie), może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 
14 dni od daty zawarcia umowy (tj. dnia potwierdzenia udziału w Konkursie). 

9. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o 
odstąpieniu przed jego upływem na adres DesignWays Conf spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Świętokrzyska nr 14/L2, lok. 5, 30-015 Kraków lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres awards@designways.io. 

10.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, można złożyć na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza 
nie jest obowiązkowe. 

§3 
[zasady Konkursu] 

1. Zgłoszenie Konkursowe polega na podsumowaniu Projektu z branży UX oraz UI (tj. 
projektu, w ramach którego odbiorca końcowy wchodzi w interakcje z maszyną 
poprzez interfejs) zrealizowanego przez Uczestnika w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 
15 lipca 2022 r. 

2. Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach: 
1) Discover & Define; 
2) Develop & Deliver; 
3) Nagroda Publiczności. 

3. Kryteria dotyczące kwalifikacji danego Projektu do kategorii, o których mowa w ust. 
2, pkt 1-2, znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://
www.designways.io/pl/designways-awards. 

4. Uczestnik (lub uprawniony przedstawiciel Uczestnika) dokonuje Zgłoszenia 
Konkursowego poprzez skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie 
internetowej Organizatora https://www.designways.io/pl/desiways-awards-wyslij-
zgloszenie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail awards@designways.io, 
stosując się do wytycznych zawartych na ww. stronie. 

5. W przypadku gdy Zgłoszenie Konkursowe zawierać będzie załączniki, Uczestnik 
dokonuje Zgłoszenia Konkursowego poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail 
wskazany w ust. 4. 

6. W ramach Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik wskazuje kategorię, w zakresie której 
zgłasza Projekt (tj. Discover & Define lub Develop & Deliver). 

7. Co do zasady, Zgłoszenia Konkursowe nie można zmieniać ani aktualizować – wyjątek 
dotyczy przypadku, gdy omyłkowo do Zgłoszenia Konkursowego załączono bez zgody 
uprawnionego materiały chronione umową o zachowaniu poufności. W tym wypadku 
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należy skontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości na adres e-
mail awards@designways.io i wskazać materiały do usunięcia bądź anonimizacji. 

8. Do kategorii Nagrody Publiczności kwalifikują się wszystkie zgłoszone Projekty, przy 
czym Organizator zastrzega sobie możliwość arbitralnej selekcji Projektów 
dopuszczonych do głosowania na Nagrodę Publiczności w przypadku, gdy liczba 
Zgłoszeń Konkursowych przekroczy liczbę 15. 

9. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, ani 
dobrych obyczajów, a w szczególności nie może:  
1) zawierać treści chronionych umowami o zachowaniu poufności bez zgody 

podmiotu, z którym zawarto umowę; 
2) promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami; 
3) zawierać treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmów);  
4) naruszać renomy Organizatora; 
5) zawierać oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) podmiotów trzecich bez 

uzyskania zgody tychże podmiotów; 
6) naruszać wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich. 

10.Uczestnik podczas trwania Konkursu może dokonywać więcej niż jednego Zgłoszenia 
Konkursowego. Dany Projekt można zgłosić jednocześnie do obu dostępnych kategorii 
(tj. Discover & Define lub Develop & Deliver). W takiej sytuacji każdorazowy opis 
Projektu wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym powinien być dedykowany danej 
kategorii. 

11.Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w §3 ust. 
4-5 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę 
Zgłoszeń Konkursowych dostarczonych mu w inny sposób.  

12.Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również Zgłoszeń 
Konkursowych dokonanych przez Uczestników, którzy nie spełnili warunków 
określonych w §3 ust. 9 Regulaminu.  

13.Organizator nie odpowiada w przypadku naruszenia przez Uczestnika w ramach 
Zgłoszenia Konkursowego postanowień umów o zachowaniu poufności. W przypadku 
gdy Uczestnik nie jest pewny czy dokonując Zgłoszenia Konkursowego narusza 
postanowienia chroniące poufność Projekt, rekomendowane jest uprzednie uzyskanie 
zgody podmiotu, dla którego realizowano Projekt. 

§4 
[kryteria ocen] 

1. W celu wyłonienia laureatów w kategoriach Discover & Define oraz Develop & Deliver, 
Organizator powołuje kapitułę Konkursu (dalej: „Kapituła konkursowa”), w skład 
której wchodzą przedstawiciele agencji oraz niezależni eksperci, a także  
przedstawiciel Organizatora (jako koordynator bez prawa głosu). 

2. Kapituła konkursowa w terminie od 8 sierpnia do 19 sierpnia 2022 r. po zapoznaniu 
się ze Zgłoszeniami Konkursowymi, dokona ocen zgłoszonych Projektów. Skład 
Kapituły konkursowej może być zmieniany przez Organizatora do momentu 
rozpoczęcia Konkursu. Ostateczny skład Kapituły konkursowej oceniającej Projekty 
zostanie podany na stronie internetowej Organizatora https://www.designways.io/pl/
designways-awards najpóźniej 8 sierpnia 2022 r. 

3. Kapituła Konkursowa ocenia anonimowo Projekty przyznając im ocenę od 1 do 10 
kierującym się kryteriami wskazanymi w ust. 4, z zastrzeżeniem, że dany członek 
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Kapituły nie ocenia Projektu Uczestnika, z którym współpracuje aktualnie w ramach 
tej samej agencji/spółki. 

4. Dokonując oceny Projektu Kapituła Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 
1) innowacyjność; 

2) problem wyjściowy; 

3) plan; 

4) egzekucja założonego planu; 

5) rola Uczestnika w procesie; 

6) zastosowane narzędzia oraz frameworki; 

7) okres trwania procesu; 

8) zmiany w organizacji klienta po realizacji Projektu; 

9) wyciągnięte wnioski. 

5. Koordynator czuwa nad poprawnym przebiegiem głosowania, aby zapewnić 
niezależność i anonimowość głosowania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w 
procesie głosowania, koordynator ma prawo pominąć głos danego członka Kapituły 
konkursowej. 

6. Po ocenie Projektów przez Kapitułę konkursową koordynator podsumowuje wyniki. 
Suma uzyskanych punktów przez Uczestnika jest dzielona przez liczbę głosujących. O 
zajętym miejscu decyduje średnia ocen. 

7. W przypadku uzyskania równej średniej punktów przez kilka Projektów, wyżej 
sklasyfikowany zostanie Uczestnik, którego Projekt otrzymał więcej ocen 
maksymalnych. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wybranie zwycięzcy na podstawie 
wyżej wskazanego kryterium, Kapituła konkursowa sklasyfikuje Uczestników ex aequo 
na tym samym miejscu. 

8. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzcę w kategoriach Discover & Define oraz 
Develop & Deliver. Ogłoszenie wyników głosowania Kapituły konkursowej nastąpi w 
ramach gali DesignWays After Party — w Hali Forum w Krakowie 19 września 2022 r. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w odrębnych 
kategoriach. 

§5 
[Nagroda Publiczności] 

1. W celu wyłonienia laureatów w kategorii Nagroda Publiczności, Organizator umożliwi 
głosowanie online internautom na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://www.designways.io/pl/designways-awards. 

2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2022 
roku (do godziny 23:59). 

3. Internauta wybiera jeden z Projektów, który najbardziej przypadł mu do gustu, 
kierując się kryteriami ocen Kapituły konkursowej wskazanymi w §4. 

4. W celu oddania głosu internauta powinien dokonać następujących kroków: przejść na 
podstronę danego Projektu, podać swój adres e-mail, zaakceptować Regulamin 
zaznaczając znajdujący się na stronie odpowiedni checkbox oraz kliknąć przycisk 
„Oddaj głos”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca 
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potwierdzenie oddania głosu. Ważność oddanego przez internautę głosu uzależniona 
jest od otwarcia linku zawartego w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu 
powyżej. 

5. Każdy internauta ma możliwość oddania wyłącznie jednego głosu. 

6. W przypadku osiągnięcia przez dane Projekty równej liczby głosów, wyłania się kilku 
laureatów. 

7. Internauta oddający głos ma możliwość dopisania się do listy mailingowej 
Organizatora w celu otrzymywania informacji handlowej na podany adres e-mail. 
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zapisaniem się do listy 
mailingowej opisane są w Polityce Prywatności https://www.designways.io/pl/
polityka-prywatnosci 

8. Ogłoszenie wyników głosowania internautów nastąpi w podczas gali DesignWays After 
Party — w Hali Forum w Krakowie 19 września 2022 r. 

§6 

[nagrody] 

1. W każdej z kategorii wybrany zostanie co najmniej jeden laureat, którego Projekt 
otrzymał najwyższą średnią punktów w przypadku kategorii Discover & Define i 
Develop & Deliver, bądź otrzymał największą liczbę głosów, w przypadku Nagrody 
Publiczności. 

2. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzeni statuetkami. Organizator 
nie przewiduje przyznawania nagród finansowych czy rzeczowych o charakterze 
materialnym. Otrzymywane statuetki mają wymiar czysto symboliczny, w związku z 
czym po stronie laureatów nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. 

3. Nagrody zostaną przyznane w trakcie DesignWays After Party — w Hali Forum w 
Krakowie 19 września 2022 r o 19:00.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne nagrody. 

§7 
[Prawa autorskie] 

1. Każdy Uczestnik, dokonując Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że przysługują mu 
prawa do publikacji Projektu. W przypadku Zgłoszenia Konkursowego przez 
przedstawiciela spółki handlowej, oświadczenie składane jest w imieniu spółki. 

2. Szczegóły dotyczące Projektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Organizatora, w szczególności w celu umożliwienia oddania głosu na dany Projekt w 
ramach głosowania na Nagrodę Publiczności. 

3. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz 
Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie 
przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji na 
korzystanie z Projektu. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Na podstawie licencji, o której mowa powyżej, Organizatorowi przysługuje prawo 
korzystania z Projektu w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i 
marketingowych w związku z organizacją Konkursu i jego kolejnych edycji.  

5. Organizator uprawniony jest do korzystania z Projektu w dowolnie wybranych 
fragmentach.  

§8 
[Dane osobowe] 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w 
tym danych osobowych Uczestników Konkursu oraz głosujących internautów w 
kategorii Nagroda Publiczności. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu 
jest DesignWays Conf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Świętokrzyskiej nr 14/L2, lok. 5, 30-015 Kraków, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000774156, posiadająca numer NIP: 6772442132, o 
kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN; adres e-mail: awards@designways.io.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), a także zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane: 
1) dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska; 
2) dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej; 
3) dane internauty (e-mail) podane w ramach oddania głosu na Nagrodę 

Publiczności. 

5. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Uczestników i internautów w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów informowania i promocji o 
własnej działalności (w trakcie rozdania nagród). Podstawą przetwarzania danych 
osobowych Uczestników jest uzasadniony interes administratora danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

6. Organizator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z 
usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:  
1) dostawcy usług informatycznych (np. hostingodawcy i podmioty zajmujące się 

wysyłką maili); 
2) podmioty świadczące usługi informatyczne; 
3) podmioty świadczące usługi księgowe; 
4) podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu. 

7. Organizator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym 
podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

8. Organizator korzysta z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które 
mają swoje siedziby w USA, a więc poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z 
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tym dane osobowe mogą być przekazywane do tego kraju. Organizator korzysta 
wyłącznie z podmiotów mających siedzibę w krajach, co do których Komisja 
Europejska stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony lub z 
podmiotów przetwarzających dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul 
Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, 
zawartych między Organizatorem, a tym podmiotem. 

9. Dane osobowe zebrane w celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu, Organizator 
przechowuje maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia Konkursu. 

10.Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
5) prawo do żądania kopii danych; 
6) prawo do przeniesienia danych osobowych;  
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11.W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa w ust. 10 powyżej, 
osoba, której dane dotyczą może skierować do Organizatora pisemnie żądanie  
na adres DesignWays Conf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 
Świętokrzyska nr 14/L2, lok. 5, 30-015 Kraków lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres awards@designways.io. 

§9 

[reklamacje] 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres 
DesignWays Conf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętokrzyska nr 14/
L2, lok. 5, 30-015 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
awards@designways.io. 

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można składać w terminie do 14 dni od 
zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę 
wpływu reklamacji do Organizatora. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres mailowy oraz dokładny opis 
przyczyny reklamacji. 

4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 
Odpowiedź zostanie wysłana na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy lub listownie, 
w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji. 

§10 
[Postanowienia końcowe] 

1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie oznacza równocześnie, że Uczestnik 
zapoznał się z i zaakceptował niniejszy Regulamin. Uczestnicy Konkursu zobowiązani 
są do przestrzegania postanowień Regulaminu (pod rygorem wykluczenia z 
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Konkursu). 

2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie 
internetowej Organizatora na podstronie FAQ pod adresem https://
www.designways.io/pl/designways-awards. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w 
przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków niniejszego 
Regulaminu. 

5. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Regulamin wchodzi w życie 15 lipca 2022 r.  

7. Załącznikiem do Regulaminu jest Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość – Załącznik nr 1. 
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (formularz ten 
należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

_________________ 

(miejscowość i data) 

Dane Konsumenta 

Imię i Nazwisko: _____________________ 

Adres zamieszkania: _________________ 

Adres e-mailowy: ____________________ 

Tel. kontaktowy: _____________________ 

Data zawarcia Umowy: _____________________ 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 287) odstępuję od umowy uczestnictwa w Konkursie 
DesignWays Awards zawartej w dniu _________. 

_________________ 
(podpis konsumenta) 
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