Regulamin konkursu Nagrody Gospodarczej Sądeckiej Izby Gospodarczej
„KOSTKA SUKCESU” IM. KAZIMIERZA PAZGANA
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 Organizator
[Organizator] Organizatorem konkursu Nagrody Gospodarczej Sądeckiej Izby Gospodarczej „Kostka Sukcesu” im.
Kazimierza Pazgana (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą KAP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grottgera 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081594, REGON 001205282, NIP 7340008613, kapitał
zakładowy 10.973,90 zł (dalej: „Organizator”) we współpracy z Sądecką Izbą Gospodarczą z siedzibą w Nowym Sączu,
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000043252, REGON 004423720, NIP 7341002802 (dalej: „SIG”) oraz spółką
Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000365297, NIP
7343452219, REGON 121312332 (dalej: „Wydawnictwo”).
§ 2 Cele
[Cele] Celami Konkursu są:
a) promowanie przedsiębiorczości w regionie Nowego Sącza;
b) promowanie i wsparcie lokalnych, rodzimych firm z regionu Nowego Sącza, które prowadzą działalność w
sposób społecznie odpowiedzialny, przyczyniają się do polepszenia dobrobytu lokalnej społeczności, inspirują
innych do podobnych działań, cieszą się dobrą opinią i rozwijają swoją działalność;
c) upamiętnienie Kazimierza Pazgana, przedsiębiorcy, pioniera sądeckiej przedsiębiorczości oraz
współzałożyciela Sądeckiej Izby Gospodarczej.
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§ 3 Jury
[Zadania] Wyłonienie spośród zgłoszonych Uczestników jednego laureata w danej edycji konkursu (dalej:
„Laureat”) należy do jury Konkursu (dalej: „Jury”).
[Skład] W skład Jury wchodzą:
a) Organizator - 1 przedstawiciel;
b) Sądecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000043252, NIP
7341002802, REGON 004423720 – 2 przedstawicieli tj. 2 członków zarządu SIG zgodnie z reprezentacją w KRS;
c) Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis-University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy
Sącz, NIP 7341003635, REGON 490028409 - 1 przedstawiciel;
d) Fundacja Pomyśl o Przyszłości z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146C, 33- 300 Nowy Sącz, KRS
0000375058, NIP 7343475835, REGON 121435187 - 1 przedstawiciel;
e) Wydawnictwo - spółka Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 25, 33-300
Nowy Sącz, KRS 0000365297, NIP 7343452219, REGON 121312332 - 1 przedstawiciel.
[Zakaz uczestnictwa] W skład Jury nie mogą wchodzić osoby biorące udział w Konkursie.
[Przewodniczący] Przewodniczącym Jury jest każdorazowo przedstawiciel Organizatora.
§ 4 Nagrody
[Nagroda] Nagrodami w Konkursie są statuetka „Kostka Sukcesu” im. Kazimierza Pazgana oraz nagroda pieniężna
w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) (obie łącznie dalej: „Nagroda”).
[Statuetka] Fundatorem Statuetki, jako właściciel całości autorskich praw majątkowych jest Sądecka Izba
Gospodarcza.
[Nagroda pieniężna] Fundatorem nagrody pieniężnej jest Organizator - KAP Holding spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
[Przyznanie Nagrody] Konkurs „Kostka Sukcesu” im. Kazimierza Pazgana jest cyklicznym konkursem.
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§ 5 Uczestnictwo w Konkursie
[Warunki uczestnictwa] Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez podmiot uprawniony
prawidłowo wypełnionego zgłoszenia w sposób określony w niniejszym Regulaminie (dalej: „Zgłoszenie”), i
złożenie przez zgłoszony podmiot (dalej: „Uczestnik”) wymaganych Regulaminem dokumentów.
[Zgłoszenie elektroniczne] Zgłoszenia Uczestnika do Konkursu w danej odbywającej się edycji można dokonać do
dnia 15 listopada każdego roku, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.dts24.pl i jego przesłanie na adres e-mail: kostkasukcesu@dts24.pl .
[Zgłaszający] Zgłoszenia może dokonać:
a) przedsiębiorca będący Uczestnikiem, lub
b) osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika, lub
c) każdy przedsiębiorca wywodzący się z Sądecczyzny, który chce wyróżnić w ten sposób firmę z regionu;
d) każdy mieszkaniec regionu Nowego Sącza zamieszkujący stale w regionie Sądecczyzny.
[Formularz] Formularz Zgłoszenia, który należy wypełnić, podzielony będzie na dwie części:
a) część obowiązkowa - zawierająca podstawowe dane identyfikujące Uczestnika Konkursu (w szczególności
nazwa, miejsce działalności, adres do korespondencji) oraz opis Uczestnika podlegający ocenie Jury (w
szczególności innowacyjność firmy, pomysłowość, ciekawy produkt lub usługa, przykłady przyczyniania się do
polepszenia dobrobytu lokalnej społeczności, inspirowania innych do podobnych działań).
b) cześć dodatkowa - zawierające dane szczegółowe dotyczące Uczestnika. Część dodatkowa musi być
wypełniona bezpośrednio przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika. W przypadku
zgłoszenia Uczestnika przez podmiot inny niż Uczestnik, Uczestnik zostanie poproszony o uzupełnienie części
dodatkowej, a uzupełnienie stanowi warunek konieczny dopuszczenia do uczestnictwa w Konkursie.
[Część dodatkowa] Część dodatkowa formularza Zgłoszenia zawiera następujące dane, opisy, oświadczenie i
zgody:
a) kopię sprawozdania finansowego Uczestnika zgodnego z przepisami o rachunkowości, przy czym dotyczy to
wyłącznie Uczestników objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych, lub kopię deklaracji
podatkowych za ostatni rok, przy czym dotyczy to wyłączenie Uczestników, którzy nie są objęci obowiązkiem
sporządzania sprawozdań finansowych za dany okres;
b) opis prowadzonej przez Uczestnika działalności (np. wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy oraz
konsekwencja i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów; budowa silnej marki w mieście, regionie, jak
i poza jego granicami; inwestycje w rozwój firmy oraz w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy;
posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, udział w targach);
c) opis pomysłu Uczestnika na biznes (np. koncepcja i okoliczności powstania firmy; umiejętność przezwyciężania
kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy; determinacja w dążeniu do zapewnienia firmie
sukcesu);
d) opis stosowania przez Uczestnika nowych technologii i podejmowania działań innowacyjnych (np.
podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do zwiększenia efektywności działania i
konkurencyjności firmy; wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdrażanie innowacyjnych technologii;
innowacje (autorskie technologie, unikalne rozwiązania techniczne); tworzenie w firmie kultury sprzyjającej
innowacyjności);
e) oświadczenie o braku zaległości w terminowym wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniu w
terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, podatków oraz innych płatności oraz nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie
zobowiązań cywilnoprawnych;
f) zgodę na używanie wizerunku, logotypu i nazwy firmy oraz informacji o Uczestniku i firmie Uczestnika na
potrzeby Konkursu.
[Wymogi uczestnictwa] Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie podmioty, które spełnią łącznie następujące
kryteria:
a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą (w dowolnej dopuszczalnej przez prawo formie) na terenie
Sądecczyzny lub wywodzącą się z rejonu Sądecczyzny;
b) działają nieprzerwanie na rynku m.in. Sądecczyzny przynajmniej 2 lata;
c) prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami;
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d) znajdują się w dobrej sytuacji finansowej, osiągają wysoką rentowność działalności gospodarczej, terminowo
regulują wszelkie swoje zobowiązania i należności, a także nie toczą się wobec nich postępowania
egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne ani inne podobne;
e) nie posiadają zaległości w regulowaniu należności publicznoprawnych, w szczególności podatkowych oraz na
ubezpieczenia społeczne;
f) systematycznie inwestują w rozwój swojej działalności.
7. [Wspólne uczestnictwo] W przypadku prowadzenia wspólnie działalności gospodarczej, w szczególności w formie
spółki cywilnej, wspólnicy mogą być zgłoszeni do udziału w Konkursie łącznie jako jeden Uczestnik.
8. [Wielkość przedsiębiorstwa] Tytuł Laureata Konkursu może zostać przyznany Uczestnikowi spełniającemu
wymagania Konkursu i wyłonionemu przez Jury bez względu na formę i wielkość prowadzonego przez niego
przedsiębiorstwa.
9. [Ponowne uczestnictwo] Uczestnicy oraz Laureat mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu pod
warunkiem dalszego spełniania wymagań Konkursu.
10. [Publikacja] Dane Uczestników oraz Laureatów mogą być upubliczniane przez Organizatora, SIG i inne podmioty
wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane, w związku z Konkursem, w szczególności w celu
promocji Konkursu oraz propagowania celów Konkursu.
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§ 6 Przebieg Konkursu
[Edycja Konkursu] Każda edycja Konkursu zaczyna się we wskazanym w ogłoszeniu terminie, najwcześniej dnia 01
stycznia danego roku kalendarzowego, i trwa do wyłonienia Laureata przez Jury, nie dłużej niż do dnia 30 listopada
danego roku kalendarzowego. Konkurs w każdej edycji składa się z trzech etapów.
[Etap 1.] Na pierwszy etap Konkursu składają się:
a) wyznaczenie składu Jury i złożenie przez Jury deklaracji poufności i bezstronności;
b) ogłoszenie rozpoczęcia danej edycji Konkursu oraz sposobu, terminu i formularza dokonywania Zgłoszeń;
c) dokonywanie Zgłoszeń przez podmioty uprawnione.
[Etap 2.] Na drugi etap Konkursu składają się:
a) weryfikacja Zgłoszeń pod względem formalnym przez Jury;
b) w przypadku braków Zgłoszenia Jury może zwrócić się do dokonującego Zgłoszenie lub Uczestnika o
uzupełnienie Zgłoszenia jeśli uzna to za uzasadnione, lub odrzucić Zgłoszenie jeśli nie zostało uzupełnione lub
jeśli z innych przyczyn dalsze procedowanie Zgłoszenia nie byłoby uzasadnione lub brak możliwości zwrócenia
się o uzupełnienie;
c) badanie merytoryczne Zgłoszeń przez Jury oraz weryfikacja zawartych w nich informacji, przy czym Jury może
zwrócić się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień;
d) podjęcie decyzji przez Jury w przedmiocie wyłonienia Laureata spośród Uczestników w drodze głosowania
zwykłą większością głosów, przy czym każdemu przedstawicielowi członka Jury przysługuje jeden głos, a w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Jury. W szczególnych przypadkach Jury może
odstąpić od wyłonienia Laureata i przyznania Nagrody i zakończyć daną edycję Konkursu bez wyłonienia
Laureata.
[Etap 3.] Na trzeci etap Konkursu składają się:
a) powiadomienie Laureata o jego wyborze przez Jury najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą przyznania
Nagrody;
b) uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie Nagrody, przy czym wręczenie pieniężnej
części Nagrody nastąpi w sposób wyłącznie symboliczny, a pieniężna część Nagrody zostanie faktycznie
wypłacona Laureatowi w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Laureata.
[Odrzucenie Zgłoszenia] Organizator oraz Jury są uprawnione do odrzucenia Zgłoszenia, odmowy dopuszczenia
Uczestnika do Konkursu oraz pozbawienia Uczestnika udziału w Konkursie, w przypadkach:
a) nieprzekazania któregokolwiek z dokumentów, wymaganych Regulaminem Konkursu, lub
b) wystąpienia uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości przekazanych danych lub informacji, lub
c) wystąpienia uzasadnionych podejrzeń o niezgodności jakichkolwiek aspektów działalności Uczestnika z
prawem lub dobrymi obyczajami, lub
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d) ustalenia, że obowiązujące przepisy prawne lub dobre obyczaje uniemożliwiają Uczestnikowi udział w
Konkursie zgodnie z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub
e) podjęcia przez Uczestnika działań lub dopuszczenia się zaniechań, lub uzasadnionego ich podejrzenia, które
mogą mieć niekorzystny wpływ na renomę Konkursu, lub
f) wystąpienia w odniesieniu do Uczestnika lub podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub osobowo lub w
odniesieniu do członków ich organów lub wspólników jakichkolwiek zdarzeń lub ryzyka zdarzeń mogących
wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na sytuację lub wizerunek Organizatora lub osób działających w imieniu
lub na rzecz Organizatora (w szczególności wspólników, członków organów, beneficjentów rzeczywistych), w
tym w szczególności wystąpienia ryzyka poniesienia szkody lub krzywdy (w tym szkód wizerunkowych) przez
Organizatora lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Organizatora (w szczególności wspólników, członków
organów, beneficjentów rzeczywistych) w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, w szczególności
opublikowania lub ryzyka opublikowania po dokonaniu Zgłoszenia jakichkolwiek negatywnych informacji w
mediach o Uczestniku lub podmiotach powiązanych z nimi kapitałowo lub osobowo lub o członkach ich
organów lub wspólnikach. Zdarzeń opisanych powyżej nie stanowią zwyczajne, niezawinione przez wskazane
powyżej podmioty i nieleżące po ich stronie, sytuacje w toku prowadzonej przez nie zgodnej z prawem i
zasadami działalności gospodarczej.
6. [Podstawy wyłonienia Laureata] Jury dokonuje oceny Uczestników na podstawie informacji zawartych w
Zgłoszeniach a także na podstawie informacji uzyskanych przez Jury własnym staraniem, w szczególności w drodze
weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniach.
7. [Kryteria wyłonienia Laureata] Po dokonaniu oceny Uczestników Jury wyłoni jako Laureata Uczestnika danej edycji
Konkursu, który w najwyższym stopniu spośród Uczestników (łącznie) w danym okresie prowadzi działalność w
sposób społecznie odpowiedzialny, przyczynia się do polepszenia dobrobytu lokalnej społeczności, inspiruje innych
do podobnych działań, cieszy się dobrą opinią i rozwija swoją działalność, spełniając jednocześnie wymogi
uczestnictwa w Konkursie.
8. [Odwołanie wyboru] Przyznanie Nagrody w Konkursie Laureatowi może zostać odwołane w przypadku
wystąpienia w stosunku do Laureata, po jego wyłonieniu przez Jury, zdarzenia uzasadniającego odrzucenie
Zgłoszenia. Laureat zostanie powiadomiony o odwołaniu wyboru w przypadku gdy do odwołania dojdzie po
poinformowaniu Laureata o jego wyborze. W przypadku odwołania przyznana Nagrody Laureatowi Jury podejmie
nową decyzję o wyłonieniu innego podmiotu jako Laureata, a Zgłoszenie uprzednio wyłonionego Laureata w danej
edycji traktowane będzie jako odrzucone.
9. [Zmiana terminu gali] Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu uroczystości ogłoszenia wyników
Konkursu oraz wręczenia Nagrody w szczególności z przyczyn od niego niezależnych.
10. [Uprawnienia Laureata] Laureat ma prawo:
a) prezentowania Nagrody podczas imprez targowych i wystawienniczych;
b) używania wizerunku Nagrody (w każdym wypadku jednak z obowiązkiem wskazania roku jej otrzymania) na
materiałach marketingowych Laureata, w szczególności na papierze firmowym, stronie internetowej,
folderach;
c) wykorzystywania informacji o przyznaniu Nagrody (w każdym wypadku jednak z obowiązkiem wskazania roku
jej otrzymania) w materiałach informacyjnych i reklamowych Laureata oraz w akcjach promocyjnych Laureata.
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§ 7 Postanowienia końcowe
[Poufność] Organizator, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury wykorzystywać będą przekazane w
Zgłoszeniach i przez Uczestników informacje i dokumenty wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu i
opisanych w Regulaminie. Informacje i dokumenty niejawne, niedostępne publicznie, oraz stanowiące lub
zawierające tajemnice przedsiębiorstwa Uczestnika nie będą ujawniane ani udostępniane jakimkolwiek innym
podmiotom niż wskazane powyżej i będą wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik
zobowiązany jest wskazać przy dokonywaniu Zgłoszenia, które z przekazywanych informacji i dokumentów mają
charakter niejawny, są niedostępne publicznie, oraz stanowią lub zawierają tajemnice przedsiębiorstwa. Pozostałe
informacje i dokumenty będą uznane za jawne, dostępne publicznie i niestanowiące oraz niezawierające tajemnicy
przedsiębiorstwa.
[Koszty] Udział w Konkursie jest bezpłatny. Każdy z Uczestników i dokonujących Zgłoszenia ponosi własne koszty
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Zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie i nie jest uprawniony do żądania od Organizatora zwrotu jakichkolwiek
kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Przekazanie Organizatorowi, SIG i innym podmiotom
wchodzącym w skład Jury, danych, informacji i dokumentów w związku z Konkursem oraz wyrażenie zgód i
złożenie oświadczeń w związku z Konkursem, przez dokonujących Zgłoszeń oraz Uczestników, następuje
nieodpłatnie. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Laureat ponosi we własnym zakresie koszty związane z otrzymaniem
Nagrody, w tym na własny koszt wykona związane z uzyskaniem Nagrody obowiązki publicznoprawne.
[Podatek] W przypadku gdy Organizator będzie zobowiązany do pobrania i zapłaty, jako płatnik za Laureata,
podatku w związku z przyznaniem Laureatowi Nagrody, w kwocie do 10% wartości Nagrody, Organizator
odpowiednio podwyższy kwotę części pieniężnej Nagrody w taki sposób aby część pieniężna Nagrody faktycznie
wypłacana Laureatowi była równa kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Regulaminu, a z pozostałej części pieniężnej
Nagrody pobierze odpowiednią kwotę podatku i wpłaci ją na rachunek właściwego organu podatkowego.
[Informacje] Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące Konkursu dostępne są
w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dts24.pl.
[Zmiany] Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i zmiany powyższych postanowień w każdym
czasie.
[Interpretacja] Organizator jest uprawniony do interpretacji postanowień i wymogów Regulaminu.
[Odpowiedzialność] Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste straty wynikające z jego
zawinionych umyślnych działań i zaniechań. Podmiotom, które dokonały Zgłoszeń, Uczestnikom niewyłonionym w
danej edycji Konkursu jako Laureat, a także Laureatowi, którego wybór został w danej edycji Konkursu odwołany,
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora w związku z Konkursem i zrzekają się ich w najdalszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie.
[Oświadczenia] Każdy dokonujący Zgłoszenia oraz każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje
postanowienia Regulaminu i składa następujące oświadczenia:
a) wyrażam zgodę aby przekazane Organizatorowi informacje w związku ze Zgłoszeniem i Konkursem były
wykorzystane przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury w celu oceny Zgłoszeń i
Uczestników, wyboru Laureata, opublikowania wyników Konkursu w szczególności w prasie oraz za
pośrednictwem sieci Internet, oraz w celach promocji Konkursu i propagowania celów Konkursu;
b) wyrażam zgodę aby Organizator, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi
powiązane, dokonały weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w szczególności uzyskiwały dodatkowe
informacje w związku z danymi zawartymi w Zgłoszeniu w szczególności z publicznie dostępnych źródeł oraz
danych izb gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców;
c) w przypadku przyznania podmiotowi wskazanemu w moim Zgłoszeniu (w tym w części dodatkowej
uzupełnianej przez Uczestnika) tytułu Laureata wyrażam zgodę i upoważniam Organizatora, SIG i inne
podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane, do nieodpłatnego i niewyłącznego
wykorzystania, w tym powielania, modyfikowania i publikowania danych Laureata i informacji o Laureacie w
celach związanych z Konkursem oraz w celach promocji Konkursu i propagowania celów Konkursu, w
szczególności do publikowania przekazanych lub wykonanych w związku z Konkursem fotografii, nagrań i
oświadczeń. Opisane powyżej upoważnienie uprawnia również, w opisanych powyżej celach, do
wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie, korzystania – w celach związanych z
Konkursem oraz w celach promocji Konkursu i propagowania celów Konkursu – z wizerunku, głosu oraz
wypowiedzi Laureata na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności utrwalania i
zwielokrotniania, w tym wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w tym
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechniania w dowolny inny
sposób, w tym publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzanie oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, SIG i inne podmioty
wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane, w tym w sposób zautomatyzowany, w tym z
zastosowaniem profilowania, w celach marketingowych i w związku z Konkursem. Jestem świadomy, że
przysługuje mi prawo cofnięcia powyższej zgody, oraz, że jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na legalność
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przetwarzania moich danych przed cofnięciem zgody a także przetwarzania moich danych na innych
podstawach prawnych. Jestem świadomy, że szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych
osobowych zawarte są w udostępnionej mi przez Organizatora informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
e) wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także
podmioty z nimi powiązane telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu kontaktu ze mną dla celów
marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne w związku z Konkursem;
f) wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także
podmioty z nimi powiązane w celu kontaktu ze mną poczty elektronicznej w tym na otrzymywanie od
wskazanych podmiotów informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z Konkursem.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Spółka KAP HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym informuje Panią/Pana (osobę, której dane dotyczą) o
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych
Spółka KAP HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grottgera 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081594, NIP 7340008613, REGON 001205282, kapitał
zakładowy 10.973,90 zł, jest Administratorem danych osobowych. Spółka może przetwarzać dane również jako podmiot przetwarzający lub
podprzetwarzający na podstawie odrębnych porozumień.
II. Przedstawiciel Administratora
Sprawami ochrony danych osobowych w Spółce zajmuje się zarząd Spółki oraz upoważniona przez zarząd Spółki osoba.
W związku z tym można skontaktować się ze Spółką w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw w formie pisemnej, poprzez
przesłanie pisma na adres siedziby Spółki, wskazany w punkcie I, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres: biuro@kapholding.pl .
III. Cele i podstawy przetwarzania
Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:
1) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu Nagrody Gospodarczej Sądeckiej Izby Gospodarczej „Kostka Sukcesu” im.
Kazimierza Pazgana („Konkurs”), na podstawie zainteresowania osoby, której dane dotyczą, uczestnictwem w Konkursie
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu wykonania postanowień regulaminu Konkursu zaakceptowanego, przy udziale lub przez osobę, której dane dotyczą, lub
podjęcia związanych z regulaminem Konkursu czynności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu umożliwienia kontaktów biznesowych oraz na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) w celach archiwalnych i dowodowych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celu wypełnienia obowiązków ewidencjonowania i archiwizowania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Spółki,
w szczególności dokumentów księgowych, podatkowych i ubezpieczeniowych, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego
w szczególności z polskich przepisów prawa podatkowego (w szczególności ustawa Ordynacja Podatkowa, ustawa o podatku od
towarów i usług), prawa o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (kodeks pracy,
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności
ustawa Prawo przedsiębiorców) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
IV. Kategorie danych, które Spółka przetwarza
W skład danych osobowych, które Spółka przetwarza, mogą wchodzić: imiona, nazwiska, nazwy firm, stanowiska służbowe, adresy
prowadzonej działalności, adresy firmy, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, numery ewidencyjne REGON, NIP, PESEL,
dane dokumentów tożsamości; dane nieustrukturyzowane o potencjalnej zawartości danych osobowych.
V. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie
Spółka może udostępniać dane osobowe swoim kontrahentom, w celach określonych w pkt III powyżej, w szczególności spółkom należącym
do grupy kapitałowej Spółki, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki wsparcie prawne, podmiotom prowadzącym
księgowość oraz obsługę IT Spółki, a także dostawcom i operatorom stosowanego przez Spółkę oprogramowania i usług informatycznych w
niezbędnym zakresie. Dane mogą być również przekazywane w miarę konieczności odpowiednim organom państwowym, sądom,
notariuszom, kancelariom prawnym, organom administracji skarbowej, innym właściwym organom administracyjnym, bankom, podmiotom
prowadzącym działalność ubezpieczeniową, pracownikom i współpracownikom Spółki.
Co do zasady Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a w razie zaistnienia takiej
konieczności dokonuje tego z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i w zgodzie z przepisami RODO. W związku
z korzystaniem przez Spółkę z usług informatycznych i oprogramowania wymagającego transgranicznego transferu danych dane osobowe
mogą być przekazywane, z zachowaniem stosownych środków bezpieczeństwa, oraz w szczególności na podstawie umów
o powierzeniu przetwarzania danych (przy przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy jest to wymagane, z zastosowaniem
standardowych modelowych klauzul ochrony danych) lub na innych podstawach prawnych, w szczególności do następujących państw, w
których mieszczą się centra danych dostawców usług i oprogramowania: Austria; Belgia; Brazylia; Chile; Chiny; Dania; Finlandia; Francja;
Grecja; Hiszpania; Holandia; Hong Kong; Indie; Irlandia; Izrael; Japonia; Kanada; Katar; Korea Południowa; Malezja; Meksyk; Niemcy;
Norwegia; Singapur; Stany Zjednoczone Ameryki (USA); Szwajcaria; Tajwan; Zjednoczone Emiraty Arabskie; Zjednoczone Królestwo (Wielka
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Brytania).
Dane osobowe zasadniczo nie są przetwarzane automatycznie ani wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania. Dane mogą jednak być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub z zastosowaniem profilowania
w szczególności w przypadkach gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w punkcie III. lub do prawidłowego przetwarzania
danych. W każdym wypadku stosowania zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania, przetwarzanie takie dokonywane będzie z
zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i w zgodzie z przepisami RODO, a ostateczną decyzję
w indywidualnej sprawie w każdym wypadku podejmować będzie osoba upoważniona przez Spółkę.
Szczegółowe informacje o odbiorcach danych, przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w
tym
profilowaniu, można uzyskać kontaktując się
ze
Spółką
w sposób wskazany w punkcie II.

VI. Okres przechowywania danych
Domyślnym okresem przechowywania danych przez Spółkę jest okres od dnia zebrania danych, przez cały okres danej edycji Konkursu, do
dnia następującego po dniu w którym ostatnie z roszczeń, które może wynikać lub być związane z danymi lub ich nośnikiem lub zbiorem w
skład którego wchodzą dane, albo wobec którego dane lub nośnik lub zbiór w skład którego wchodzą dane mogą stanowić dowód, ulegnie
przedawnieniu. Dane przetwarzane są standardowo przez Spółkę nie krócej niż przez okres 5 lat (odpowiadający okresowi przedawnienia
zobowiązań podatkowych) od zakończenia roku kalendarzowego w którym doszło do zakończenia danej edycji Konkursu, a w innych
wypadkach – 6 miesięcy od ich zebrania (w szczególności w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie). Dane mogą być
przechowywane dłużej jeśli wymagają tego odrębne przepisy (w szczególności podatkowe).
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1) Prawo dostępu do jej danych, otrzymania ich kopii, w szczególności kopii danych przekazywanych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych oraz informacji o stosowanych przy przekazaniu zabezpieczeniach, a także prawo
do przenoszenia tych danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może też zlecić Spółce
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
2) Prawo żądania usunięcia jej danych, jeżeli jej zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Spółka je przetwarzała.
3) Prawo żądania sprostowania jej danych lub ograniczenia przetwarzania jej danych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z nią działań, jeżeli jej zdaniem Spółka ma nieprawidłowe dane na jej temat lub przetwarza je
bezpodstawnie, lub gdy osoba, której dane dotyczą nie chce, żeby Spółka usunęła te dane, ponieważ są potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych.
4) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania, z uwagi na jej szczególną sytuację. Wnosząc
sprzeciw należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Spółkę przetwarzania objętego sprzeciwem.
Spółka przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Spółkę danych są
nadrzędne wobec praw tej osoby lub też, że dane te są niezbędne Spółce do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Spółka przetwarza jej dane
niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego.
6) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
a także na zgodność z prawem przetwarzania danych na innych podstawach niż zgoda.
VIII. Informacja o wymogu podania danych
Zasadniczo podanie danych jest niezbędne i wymagane celem uczestnictwa w Konkursie przez osobę której dane dotyczą. W razie odmowy
przekazania danych Spółka może odmówić dopuszczenia do udziału w Konkursie lub wykluczyć danego uczestnika z Konkursu, chyba, że
odmowa podania danych dotyczy jedynie danych innych niż podstawowe, w szczególności adresu e-mail lub numeru telefonu (o ile nie są
one jednak w danym wypadku niezbędne).
IX. Informacja o źródle danych
Spółka uzyskała dane osobowe bezpośrednio z dokonanego zgłoszenia w Konkursie, a w przypadku dokonania zgłoszenia do innego członka
jury konkursu, od tego członka jury Konkursu, do którego zgłoszenie zostało dokonane, a który przekazał je Spółce w związku z wyrażeniem
zainteresowania udziałem w Konkursie.
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