Dokument zaakceptowany formalno-prawnie
Adw. Anna Szmigiel-Woźniacka
Regulamin konkursu
dla uczestników projektu
„Smart-Up Lab Final Pitching Event” – dalej: „Regulamin”

§1
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod
nazwą „Smart-Up Lab Final Pitching Event”, zwanym dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al.
Kościuszki 4, 90 – 429 Łódź, NIP 725-184-37-39, REGON 473073308, zwany dalej
„Organizatorem” oraz organizacja EIT Health Mies-van-der-Rohe-Str 1C 80807 Munich,
Germany.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 847, 1495, z 2020 r.) poz. 284, 1492.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania konkursowego, zwanego dalej
„Rozwiązaniem Konkursowym” według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie oraz
nagrodzenie pomysłodawcy.
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy jesiennej edycji projektu „Smart-Up Lab”.
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§2
Przebieg Konkursu
Aby wziąć udział w Konkursie należy być uczestnikiem projektu Smart-Up Lab.
Konkurs odbywa się dnia 4 grudnia w godzinach 17:00-19:30.
Prezentacje zespołów ocenia komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową” w
składzie:
Radosław Krzywicki, partner at Prometeia Capital,
Margaret Winiarczyk, CEO at General Systems & Software,
Igors Berkovics, EIT Health Alumni Rising Star,
Michał Janer, Technology Analyst at YouNick Mint Venture Capital.
Dokonując wyboru zwycięskich zgłoszeń, Komisja Konkursowa będzie się kierować
następującymi kryteriami:
(i)Identyfikacja potrzeb klienta,
(ii)Odpowiedź na potrzeby klienta,
(iii)Potencjał innowacyjny,
(iv)Sposób prezentacji.
Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.
Członków Komisji Konkursowej obowiązuje zasada bezstronności oraz zachowania poufności w
kwestiach dotyczących przebiegu obrad i podejmowanych decyzji.
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w konkursie w dniu wydarzenia po uprzednich
prezentacjach oraz obradach jury.
§3
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej łącznie: „Uczestnikami", a każdy osobno także:
„Uczestnikiem") mogą być studenci i absolwenci szkół wyższych położonych terenie
Unii Europejskiej, biorący udział w jesiennej edycji Smart-Up Labu.
Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie rodzin
członków Komisji Konkursowej. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w

3.

4.
5.
6.

7.

stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z członkami
Komisji Konkursowej.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, dokonanie
prawidłowego zgłoszenia konkursowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów związanych z wzięciem udziału w Konkursie.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Uczestnicy biorą udział w konkursie w drużynach.
Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia informacji wprowadzanych do zgłoszenia
zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, wulgarne, obsceniczne, uważane
powszechnie za obraźliwe, obiektywnie niemoralne lub naruszające obowiązujące przepisy prawa
lub niniejszego Regulaminu.
Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania nagród, jeżeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie o nadużycia lub działania sprzeczne z celem i zasadami
Konkursu w szczególności zaś:
(i) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich;
(ii) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia niniejszego Regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zasadami współżycia
społecznego.
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§4
Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu
Organizator przewiduje nagrodzenie 2 zespołów, którzy przedstawili najlepsze zdaniem Komisji
Konkursowej Rozwiązania Konkursowe, pod względem nowatorstwa, możliwości wdrożenia,
efektywności i zgodności z tematem Konkursu zgodnie z kryteriami określonymi w par. 2 ust. 6
Regulaminu.
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W zależności od zajętego miejsca w konkursie zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:
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I miejsce – nagrody rzeczowe (głośnik bezprzewodowy JBL Flip 5 lub czytnik e-booków).
II miejsce – nagrody rzeczowe (głośnik bezprzewodowy JBL Flip 5 lub czytnik e-booków).
Każdy uczestnik należący do wygranego zespołu otrzymuje nagrodę.
Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub inne świadczenie.
§5
Prawo własności intelektualnej i prawa autorskie
Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
(i) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do
Rozwiązania Konkursowego, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać
i korzystać;
(ii) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
Zgłoszenia Rozwiązania Konkursowego do Konkursu i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest
równoznaczne ze zgodą na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do
Rozwiązania Konkursowego na warunkach określonych w Regulaminie.
Zwycięzcy z dniem ogłoszenia wyników Konkursu przeniosą na Organizatora nieograniczone pod
względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do Rozwiązań Konkursowych,
obejmujące prawo do ich wykorzystania w całości i we fragmentach bez konieczności akceptacji
przez Uczestnika oraz bez konieczności wskazywania Uczestnika jako autora Rozwiązania
Konkursowego. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Organizatora odbędzie się bez
wynagrodzenia – Uczestnik akceptuje fakt, iż nagroda w całości wyczerpuje wszelkie jego
roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. Uczestnik zobowiązuje się przy
tym nie wykorzystywać osobistych praw autorskich. Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z
Organizatorem umowę przenoszącej własność autorskich praw majątkowych w formie pisemnej.
Uczestnik przeniesie także na Organizatora własności egzemplarza utworu, na którym znajduje
się praca konkursowa.
§6
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Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców Konkursu jest
EIT Health Mies-van-der-Rohe-Str 1C 80807 Munich, Germany Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
W przypadku jakichkolwiek pytań do administratora danych, kontakt z Administratorem możliwy
jest pod adresem: info@eithealth.eu. Nadto, możliwy jest też kontakt z IOD organizatora:
iod@umed.lodz.pl.
EIT Healt jako Administrator powierzył Organizatorowi dane osobowe Uczestników.
Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Administrator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
Administrator będzie zbierał ponadto od zwycięzców Konkursu następujące dane: a) adres
zamieszkania, b) data urodzenia, c) uczelnia, d) kraj pobytu, e) płeć.
Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w
mediach) o wynikach Konkursu. Uczestnik, w przypadku wygrania nagrody, wyraża zgodę na
publikację jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora i we wszelkich
materiałach promocyjnych Organizatora, w tym na profilach Organizatora w mediach
społecznościowych.
Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
Organizator i Administrator stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator i Administrator wdrożyli odpowiednie środki
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator i Administrator w szczególności uwzględniają
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.
W przypadku, gdy Uczestnik podaje dane osobowe pozostałych członków zespołu, oświadcza i
gwarantuje, iż osoby te wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie i celu
określonym niniejszym Regulaminem.
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§7
Reklamacje
Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub mailowej.
Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub nadania wiadomości mailowej) pod adresem
Organizatora: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul.
Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź
lub
drogą
elektroniczną
pod
adres:
anna.bulinska@umed.lodz.pl
Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna lub
mailowa nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, jak również
opis i powód reklamacji.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji), do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed
właściwym sądem powszechnym.
§8
Postanowienia końcowe
Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź.
kontakt mailowy: anna.bulinska@umed.lodz.pl
kontakt telefoniczny: 887 775 716
□ Anna Bulińska – Specjalista ds. wdrażania projektów
Regulamin Konkursu jest dostępny w Internecie oraz w Centrum Innowacji i Transferu
Technologii. Na prośbę Uczestnika, Organizator udostępnia treść Regulaminu w wersji
papierowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie narusza prawa osób trzecich lub przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu z ważnych powodów.
Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prace zgłoszone przed zmianą Regulaminu.
Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie
akceptuje treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub nieprzyznania nagrody w jednej
lub wielu kategoriach w przypadku niskiej jakości prezentacji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.

Regulations for participants of
„ Smart-Up Lab Final Pitching Event” – hereinafter: „Regulations”
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§1
The purpose of these Regulations is to specify terms and conditions of participation in the
Competition organized under the name of " Smart-Up Lab Final Pitching Event ", hereinafter
referred to as the "Competition". The organisator and founder of awards is Medical University of
Lodz, Kościuszki 4 Street, 90 – 429 Łódź, NIP 725-184-37-39, REGON 473073308, hereinafter
„Organizer” and EIT Health organization Mies-van-der-Rohe-Str 1C 80807 Munich,
Germany.
The Organizer declares that competition is not a game of chance, a raffle, a mutual bet, a
promotional lottery, the outcome of which depends on the case, or any other form of gambling
provided for in the Act of 19 November 2009 on gambling (Journal of Laws of 2019 r. poz. 847,
1495, z 2020 r.poz. 284, 1492)
The aim of the Competition is to select the best competition solution, hereinafter referred to as
"Competition Solution" according to the criteria set out in these Regulations and awarding the
originator.
The participation in contest is open only to the teams participating in Autumn Edition of SmartUp Lab project.
§2
Course of the Competition
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To participate in the Competition, it is obligatory to be a part of Smart-Up Lab project.
The Competition takes place on 4th of December 2020, 17:00-19:30.
Winner team will be selected by jury, hereinafter “Competition Commission”:
Radosław Krzywicki, partner at Prometeia Capital,
Margaret Winiarczyk, CEO at General Systems & Software,
Igors Berkovics, EIT Health Alumni Rising Star,
Michał Janer, Technology Analyst at YouNick Mint Venture Capital.
The award will be given to the team that best meets the following combined criteria:
(v) Identification of client’s needs,
(vi) Response to client’s needs,
(vii) Innovation potential,
(viii) Presentation skills.
The results of the competition announced by the Competition Committee are final and
cannot be appealed against.
Members of the Competition Committee are bound by the principle of impartiality and
confidentiality in matters relating to the course of the proceedings and the decisions.
All participants will be informed on the outcome of their presentation during the Final Event (28th
of October 2020.
§3
Eligibility criteria
Participants of the Competition (hereinafter collectively: "Participants", and each separately also:
"Participant") may be students and graduates of universities located in the European Union, that
are participants of Smart-Up lab Autumn Edition.
Members of the Contest Committee and members of the families of the Contest Committee
members may not participate in the Contest. For the purposes of the Competition, family members
are understood as ascendants, descendants, siblings, spouses, spouses' parents and persons in an
adopted relationship, as well as all persons who are in a constant relationship with the members
of the Competition Committee.
The condition for participation in the Competition is to accept the terms of the Regulations, submit
a correct competition application and consent to the processing of personal data for the purposes
of participating in the Competition.
Participation in the Competition is voluntary.
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Applications can be made by teams of Smart-Up Lab.
The organizer reserves the right to omit the information entered into the application containing
content that is inconsistent with morality, vulgar, obscene, generally considered offensive,
objectively immoral or violating applicable law or these Regulations.
The Organizer has the right to omit a given Participant in the awarding process, if there is a
justified suspicion of abuse or actions contrary to the purpose and principles of the Competition,
in particular::
(i) if there is a reasonable suspicion of copyright infringement;
(ii) if there is a justified suspicion of violating Regulations or the provisions of generally
applicable law or the principles of social coexistence.
§4
Awards and announcement of the Competition results
The Organizer provides for awarding 2 teams who presented the Competition Solutions best in
the opinion of the Competition Committee, in terms of innovation, implementation possibilities,
effectiveness and compliance with the Competition topic.
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Depending on the place taken in the competition, the winners will receive the following prizes:
I place – in-kind prize (Bluetooth speaker or e-books reader).
II place – in-kind prize (Bluetooth speaker or e-books reader).
Each participant belonging to the winning team receives a prize.
The prizes cannot be exchanged for another prize or benefit.
§5
Intellectual property and copyright
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The participant declares and ensures that::
(i) he is entitled to moral copyrights and unlimited proprietary copyrights to the Competition
Solution, the rights of which he can freely dispose of and use;
(ii) his proprietary copyrights to the notification do not threaten and do not infringe the rights
of third parties, in particular they do not infringe their economic and moral copyrights.
Submitting the Competition Solution to the Competition and sending the application form is
tantamount to consent to the transfer to the Organizer of proprietary copyrights to the Competition
Solution under the conditions specified in the Regulations.
On the day of announcing the results of the Competition, the Winners will transfer to the Organizer
unlimited in time and territory copyrights to the Competition Solutions, including the right to use
them in whole and in part without the Participant's approval and without the need to indicate the
Participant as the author of the Competition Solution. The transfer of proprietary copyrights to the
Organizer will take place without remuneration - the Participant accepts the fact that the award
fully exhausts all his claims for the transfer of proprietary copyrights. The participant undertakes
not to use any personal copyrights. The participant undertakes to conclude an agreement with the
Organizer transferring the ownership of economic copyrights in writing. The Participant will also
transfer to the Organizer the ownership of the copy of the work on which the competition entry is
located.
§6
Personal data
The Controller of personal data collected from Participants and Competition winners isEIT
Health Mies-van-der-Rohe-Str 1C 80807 Munich, Germany .
The processing of personal data will be carried out on the terms provided for in Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,
and repealing Directive 95 / 46 / EC (General Data Protection Regulation).
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If you have further questions about Privacy Policy of EIT Health, you may also contact:
info@eithealth.eu.In case of any questions, it is also possible to contact the Data Protection
Officer of the organizer: iod@umed.lodz.pl.
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EIT Health, as the Data Controller, entrusted the Organizer with the personal data of the
Participants
Personal data of the Competition Participants and winners will be processed in order to organize
and conduct the Competition, for tax purposes (applicable to winners) - if there are tax obligations,
as well as for marketing purposes.
Providing personal data is voluntary, but necessary to participate in the Competition.
Participants who provide personal data have the right to access their data and, subject to the
provisions of the law, have the right to:
a) rectification of data,
b) deletion of data,
c) restriction of data processing,
d) data portability,
e) raise an objection
f) withdraw consent at any time.
The Organizer and Data Controller will collect the following data from Participants: a) name, b) email address,
c) phone number.
The Organizer and Data Controller will also collect the following data from the Competition
winners: a) home address, b) date of birth, c) University, d) country of residence, e) sex.
The participants have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data
Protection Office.
The participant allows his name and surname to be used to inform (also in the media) about the
results of the Competition. In the event of winning a prize, the Participant agrees to the publication
of his name and surname on the Organiser's website and in any promotional materials of the
Organizer, including the Organizer's social media profiles..
The Organizer declares that the Participants' data will not be processed in an automated manner
and will not be profiled.
The data of the Participants will be kept for the period necessary to achieve the above-mentioned
purposes.
The organizer and Data Controller use technical and organizational measures aimed at
appropriate, appropriate to the threats and categories of data covered by the protection of the
entrusted personal data. The organizer and Data Controller have implemented appropriate
measures to ensure the level of security corresponding to the risk, taking into account the
state of technical knowledge, implementation cost and the nature, scope, purpose and context
of processing as well as the risk of violating the rights and freedoms of natural persons with
different probability and severity of the threat. The organizer and Data Controller in particular
take into account the risk related to data processing resulting from:
accidental or unlawful destruction,
loss, modification or unauthorized disclosure of data,
unauthorized access to personal data transmitted, stored or otherwise processed.
If the Participant provides the personal data of other team members, he / she declares and
guarantees that these persons have consented to the processing of their personal data to the extent
and for the purpose specified in these Regulations.
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§7
Complaints
Complaints related to the Competition should be submitted in writing or by e-mail. Complaints
may be submitted within 7 (seven) working days from the date of announcing the results of the
Competition (as postmarked or sent by e-mail) to the Organiser's address.: Centre for Innovation
and Technology Transfer Medical University of Lodz, Muszyńskiego Street 2, 90-151, Łódź or
via e-mail: anna.bulinska@umed.lodz.pl
Complaints submitted after the indicated deadline or in a form other than written or e-mail will
not be considered.
The complaint should include the name, surname and address of the person submitting the
complaint, as well as the description and reason for the complaint..
The Participant will be informed about the result of the complaint in writing (to the address
provided in the complaint), up to 14 (fourteen) days from the date of receipt of the complaint by
the Organizer.
Complaints will be considered by the Organizer. The Organizer's decisions are final.
Regardless of the complaint procedure, the Participant may pursue his claims before a competent
common court.

§8
Final Provisions
Administrative support for the Competition is provided by: Centre for Innovation and Technology
Transfer Medical University of Lodz, Muszyńskiego Street 2, 90-151, Łódź.
e-mail: anna.bulinska@umed.lodz.pl
phone number: 887 775 716
Anna Bulińska – Department of Acceleration Projects - Project manager
The Regulations of the Competition are available on the Internet and at Centrum Innowacji i
Transferu Technologii. At the request of the Participant, the Organizer provides the content of
the Regulations in a paper version.
The organizer is not responsible for the content of the application. The participant bears full and
sole responsibility if his application violates the rights of third parties or the provisions of
generally applicable law.
In the absence of provisions of these Regulations apply the relevant provisions of the
generally applicable law and the polish Civil Code.
The Medical University of Lodz reserves the right to unilaterally amend these Regulations. The
Organizer will immediately inform the Participants about the change in the Regulations. If the
Participant does not accept the content of the new Regulations, he may resign from further
participation in the Competition.
The Organizer reserves the right to cancel the Competition or not award the prize in one or more
categories in the event of low-quality presentation.
The Regulations enter into force on December 1st, 2020.

