
 

 

 

Regulamin Konkursu „Kobieta Rynku Zdrowia 2023” 

 

 

§1. Przedmiot i organizator 

1. Organizatorem Konkursu „Kobieta Rynku Zdrowia 2023”  (zwanego w dalszej części 
Konkursem) jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 
Katowicach, wydawca magazynu Rynek Zdrowia oraz PTWP Online Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach, wydawca serwisu rynekzdrowia.pl (łącznie zwane w Regulaminie 
Organizatorem). 

2. Celem Konkursu jest wybór 50 najbardziej wpływowych kobiet, które swoją pracą i 
działaniami przyczyniają się do rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. 

3. Laureatkami Konkursu mogą zostać menadżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, 
polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne, przedstawicielki organizacji działających na 
rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia, których działania przyczyniają się do poprawy 
funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce oraz rozwoju medycyny. 

4. Tytuł „Kobieta Rynku Zdrowia” będzie przyznawany co roku i stanowić będzie element 
Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 

5. Uczestnictwo w Konkursie „Kobieta Rynku Zdrowia” – z uwagi na charakter pro bono 
przedsięwzięcia – nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami ze strony kandydatek czy 
laureatek na żadnym z etapów Konkursu. Tytuł ma charakter honorowy i nie wiąże się z 
przyznaniem nagród pieniężnych. 

6. Konkurs trwa od 9 stycznia do 9 marca 2023 r. i zostaje ogłoszony w serwisach wydawanych 
przez Organizatora. 

7. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem wydawanego 
przez siebie portalu lub w ramach indywidualnej komunikacji z osobami zgłaszającymi lub 
w korespondencji z osobami zgłaszanymi do Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu. O zmianach regulaminu 
Organizator będzie informował za pośrednictwem serwisu rynekzdrowia.pl lub w ramach 
mailowej komunikacji z Kapitułą Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny i 
informowania o swojej decyzji. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

§2. Zgłoszenia do Konkursu 

1. Propozycje kandydatur do nagrody mogą nadsyłać zarówno osoby indywidualne, firmy 
zainteresowane, jak instytucje państwowe, samorządowe, izby gospodarcze i inne 
instytucje oraz środowisko medyczne i farmaceutyczne. 



 

 

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 9 stycznia do 30 stycznia 2023 r. 
wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod linkiem 
https://forms.gle/xybMgbHK8JBEACoZ8 

3. Zgłaszający wypełniając formularz przekazuje podstawowe dane kandydatki:  

• imię i nazwisko, 

• funkcję, stanowisko 

• uzasadnienie 

• dane kontaktowe do osoby zgłaszanej (numer telefonu, adres e-mail) 

• oświadczenie, że jest upoważniony do dokonania danego zgłoszenia. 

4. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osobę trzecią, Organizator zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgody zgłaszanej osoby na udział w Konkursie.  

 

§3. Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

1. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu (zwana dalej „Kapitułą”), w skład której wchodzą 
przedstawiciele Organizatora. Przewodniczącą Kapituły jest Paulina Gumowska, redaktor 
naczelna Rynku Zdrowia. 

2. Kapituła na podstawie zgłoszeń przygotowuje listę 50 najbardziej wpływowych kobiet w 
ochronie zdrowia. Pierwsza piątka listy zostanie ogłoszona podczas gali finałowej 
Konkursu oraz nagrodzona. 

3. Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytuły „Kobieta Rynku Zdrowia” oraz 
okolicznościowej pamiątkowej statuetki. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody oraz tytułu jest osobisty odbiór wyróżnienia podczas gali 
organizowanej 9 marca 2023 r. w trakcie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. 

5. Informację o przyznaniu tytułu laureatki otrzymają, co najmniej na trzy tygodnie przed 
planowaną finałową galą, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

6. Wartość poszczególnych nagród w Konkursie nie przekracza wysokości kwoty wolnej od 
podatku dochodowego wskazanej art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). 

 

§4. Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych osób nominowanych 

lub osób reprezentujących osoby nominowane w Konkursie, a także członków 

Kapituły jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z 

Organizatorem jest możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; 

odo@ptwp.pl. 

2. W przypadku osób nominowanych w Konkursie lub członków Kapituły, których dane 

kontaktowe administratorzy już przetwarzają w innych procesach przetwarzania, 

administratorzy informują o nowym celu przetwarzania danych osobowych jak w pkt. 
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3. W przypadku osób jw., do których administratorzy nie posiadają danych 

kontaktowych, administratorzy pozyskują te dane (e-mail, telefon) ze źródeł 

publicznie dostępnych (strony www). 

3. W ramach Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. identyfikacji nominacji i procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym 

kontaktowania się z nominowanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji 

wyjaśniających dotyczących nominacji, informowania o wynikach Konkursu 

oraz uzgadniania udziału laureata w ceremonii wręczenia nagród, 

b. procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym kontaktowania się z 

członkami Kapituły. 

4. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu 

danych w związku z Konkursem jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów.  

5. 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 możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub 

danego rodzaju przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl. 

6. Osoba, której dane dotyczą, 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. 

7. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów 

dokonujących zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem 

portali Organizatora zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności 

serwisów Organizatora pod linkiem. 
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