
 

 

Regulamin konkursu Start-Up-Med 

– imprezy towarzyszącej IV Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych 

(Health Challenges Congress – HCC, Katowice, 7-8 marca 2019 r.) 

 

 

1. Organizatorem konkursu Start-Up-Med – zwanego dalej konkursem – jest Grupa PTWP SA 

wraz z redakcją magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. 

 

2. Główne cele konkursu: 

• Wybór i wyróżnienie start-upów – najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem 

efektywnych projektów obejmujących: 

– szeroko rozumiane technologie medyczne – zarówno lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby 

medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych) 

– innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki. 

• Promocja najciekawszych start-upów, w tym możliwość ich zaprezentowania liderom sektora 

medycznego w Polsce podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. 

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być m.in.: 

• Uczelnie medyczne, ich jednostki organizacyjne i/lub zespoły badawcze 

• Jednostki badawczo-rozwojowe i inne ośrodki prowadzące działalność badawczo-rozwojową 

• Podmioty lecznicze oraz ich jednostki/komórki organizacyjne (m.in. kliniki, oddziały, pracownie) 

• Podmioty gospodarcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową 

• Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową. 

 

4. Start-upy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez grono ekspertów tworzących Jury, które 

dokona wyboru najlepszych projektów. 

 

5. Laureaci konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów w trakcie IV 

Kongresu Wyzwań Zdrowotnych: 

• podczas sesji tematycznych 

• na autorskich stoiskach wyróżnionych start-upów. 

 

6. Zgłoszenia start-upów będą wysyłane do Organizatora konkursu drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.  

 

7. Na adres mailowy startup_med@ptwp.pl prosimy o przesłanie zdjęć oraz ewentualnych 

prezentacji:  

• Do zgłoszenia można dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia 

• Maksymalny rozmiar maila nie może przekroczyć 10 MB. 
• Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do ich kadrowania i 
publikacji w związku z przeprowadzanym konkursem w portalach i drukowanych magazynach Grupy 
PTWP SA. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego 
upoważnienia. 
W tytule maila prosimy podać nazwę konkursu oraz nazwę podmiotu/instytucji/osoby  

 

8. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu konkursu Start-Up-Med i może być 

dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (szczegółowe 
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informacje nt. przetwarzania danych osobowych – wskazano poniżej).  

 

9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia 2019 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego.  

 

10. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznanych wyróżnieniach na około 3 tygodnie 

przed wydarzeniem (IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych). 

 

11. Główne elementy/kryteria oceny technologii i rozwiązań wymienionych w ust. 2. Regulaminu 

konkursu obejmują między innymi:  

• Potencjał wdrożeniowy projektu  

• Sposób uzasadnienia celowości praktycznego wdrożenia technologii lub rozwiązania 

• Oryginalność/innowacyjność projektu 

• Możliwą skalę praktycznego zastosowania  

• Efektywność kosztową i kliniczną  

• Korzyści wynikające z wdrożenia projektu między innymi dla: 

– pacjentów 

– świadczeniodawców i innych podmiotów sektora ochrony zdrowia 

– systemu opieki zdrowotnej 

• Źródła finansowania start-upu 

 

12. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: startup_med@ptwp.pl lub pod nr tel: 

32 356 76 68 

 

*** 

 

 

Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych  

 

• Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i 

zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako wydawca 

serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub 

zgłoszeń i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP, oraz Polskie 

Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w 

Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług 

dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.  

 

• Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; 

odo@ptwp.pl  

 

• Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

– identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze 

zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających 

dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o 

wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród 

 

– informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach; marketingu bezpośredniego usług i 

komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, 
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elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).  

 

• Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z 

formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych 

rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów, lub w 

przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może 

prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.  

 

• Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie 

dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub 

cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec 

przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania bądź wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod 

adresem odo@ptwp.pl 

 

• Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji, uprawniona jest do 

dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.  

 


