REGULAMIN
Konkursu o Nagrodę Środowiska Gospodarczego Województwa
Łódzkiego – Laur im. Rajmunda Rembielińskiego.

PREAMBUŁA
Konkurs o Nagrodę Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego – Laur im.
Rajmunda Rembielińskiego (zwanej dalej „Nagrodą”) jest konkursem mającym na celu
uhonorowanie podmiotów lub osób, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz
cieszą się uznaniem i autorytetem wśród przedstawicieli środowisk gospodarczych.

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorami konkursu są Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódzka Izba
Przemysłowo-Handlowa, Loża Łódzka Business Centre Club, Stowarzyszenie Klub 500
– Łódź, oraz Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.
Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość dołączenia innych podmiotów do grona
organizatorów. Decyzja o rozszerzeniu będzie podejmowana na drodze konsensusu.
§2
Regulamin Konkursu Nagrody Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego
określa zasady i tryb przyznawania Nagrody w poszczególnych kategoriach
konkursowych.
§3
Organizatorzy konkursu posiadają pełne i wyłączne prawa do nazwy Nagrody oraz
wszelkiej własności intelektualnej w tym praw autorskich i pokrewnych do statuetki.
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CZĘŚĆ II
KATEGORIE NAGRODY GOSPODARCZEJ
§4
Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
1. MŁODA FIRMA
Nagroda dedykowana dla podmiotów działających na rynku do 5 lat, z terenu
województwa łódzkiego – firm wyróżniających się wysokimi osiągnięciami na rynku
polskim lub międzynarodowym, wdrażających innowacje.
2. FIRMA ROKU
Nagroda dedykowana dla podmiotów z terenu województwa łódzkiego
odznaczających się znakomitymi wynikami finansowymi, dużą dynamiką przychodów
lub eksportu, wyróżniających się na tle branży i stosujących innowacje.
3. SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM
Nagroda dedykowana dla jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa
łódzkiego, stwarzającej pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oraz
budowania relacji z podmiotami gospodarczymi.
4. NAGRODA SPECJALNA
Dedykowana dla podmiotów lub osób posiadających szczególnie zasługi dla rozwoju
przedsiębiorczości i gospodarki wolnorynkowej.
§5
1. Termin i miejsce Gali Finałowej Nagrody zostaną ogłoszone przez Organizatorów nie
później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem.
2. Podmioty i osoby nominowane powiadamiane będą indywidualnie o przyznanych
nominacjach i zaproszone do udziału w wydarzeniu.
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3. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetkę i dyplom. Nominowani
otrzymają dyplomy.
4. Kapituła w szczególnych przypadkach ma prawo do nie przyznania Nagrody dla
wybranej kategorii.
CZĘŚĆ III
KAPITUŁA PLEBISCYTU
§6
Kapituła plebiscytu składa się z 10-15 przedstawicieli świata biznesu i życia
gospodarczego, w tym:
1) Przedstawicieli Organizatorów konkursu tj.:
a) Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;
b) Prezesa Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej;
c) Kanclerza Loży Łódzkiej Business Centre Club;
d) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 Łódź;
e) Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Przedsiębiorców Prywatnych Ziemi
Łódzkiej Lewiatan.
2) Innych osób zaproszonych przed organizatorów.
CZĘŚĆ IV
ETAPY KONKURSU I SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§7
Konkurs podzielony jest na cztery etapy
I.

Etap – Zgłaszanie kandydatów.
REGULAMIN KONKURSU

3

1) Kategorie MŁODA FIRMA I FIRMA ROKU.
Kandydatem do Nagrody może być podmiot, który zgłosił chęć udziału bądź został
zgłoszony oraz dostarczył wypełnioną ankietę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu poprzez stronę internetową www.nagrodagospodarcza.pl
2) Kategoria SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY.
Kandydatem do Nagrody może być jednostka samorządowa, która zgłosiła chęć
udziału lub została zgłoszona do udziału w konkursie przez przedsiębiorców lub
organizację gospodarczą oraz wysłała uzupełnioną ankietę zgłoszeniową poprzez
stronę www.nagrodagospodarcza.pl
3) Kategoria NAGRODA SPECJALNA.
Przyznawana przez Kapitułę bezpośrednio i nie podlega procedurze zgłoszeniowej.
4) Ankiety niekompletne nie będą dopuszczane do dalszych etapów.
Kandydaci mogą zgłaszać się / być zgłaszani do udziału w konkursie w terminie do
dnia 18 listopada 2019 r.
II.

Etap – Ocena zgłoszonych ankiet.

Każdy członek Kapituły spośród wszystkich zgłoszonych ankiet dla danych kategorii
wybiera do 5 kandydatów, którzy będą brani pod uwagę przy dalszych etapach.
III. Etap – Posiedzenie Kapituły.
Podczas spotkania członkowie Kapituły przedstawiają swoje propozycje kandydatów.
Kapituła wybiera nominowanych i laureatów głosowaniu tajnym po przeprowadzeniu
dyskusji. Dla każdej kategorii wybierane jest do 3 nominowanych podmiotów,
spośród których wyłaniany jest laureat.
IV. Etap – Ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali Finałowej.
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CZĘŚĆ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów
związanych z uczestnictwem w konkursie, a także kosztów związanych
z organizacją uroczystości wręczenia nagród, w tym działań promocyjnych
prowadzonych przez Organizatorów.
2. Współadministratorami danych osobowych kandydatów, osób reprezentujących
kandydatów, laureatów, osób reprezentujących laureatów oraz osób
zgłaszających kandydatów (zwanych dalej „Danymi”) są:
a. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, KRS: 0000035463, NIP: 7250040613;
b. Związek Pracodawców Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa, KRS: 0000070444, NIP: 5252242171;
c. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, KRS: 0000059880, NIP: 7250005574,
z którą można skontaktować się nie tylko pod podanym wyżej adresem,
ale również pisząc na adres mailowy: kontakt@larr.lodz.pl; Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem:
iod@larr.lodz.pl;
d. Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, ul
Piotrkowska 92, 90-103 Łódź, KRS: 0000309848, NIP: 7251980169,
e. Stowarzyszenie „Klub 500 – Łódź”, ul. Piotrkowska 266 lok. 53, 90-361
Łódź, KRS: 0000151945, NIP: 7261778819,
3. W zawartej umowie o współadministrowanie współadministratorzy ustalili, że
punktem kontaktowym w zakresie przetwarzania Danych będzie: spółka Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kontakt można nawiązać:
a. osobiście lub listownie pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza
34, 90-135 Łódź,
b. mailowo pod adresem: iod@larr.lodz.pl,
c. telefonicznie pod numerem: 42 208 92 05.
4. W zawartej umowie o współadministrowanie współadministratorzy uzgodnili
zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków
wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
W szczególności ustalili, że:
a. Każdy ze współadministratorów będzie przetwarzał Dane zgodnie
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
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w tym zapewni ochronę Danych i będzie stosował odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne chroniące Dane.
b. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie zbierała Dane
w ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Środowiska Przedsiębiorców
im. Rajmunda Rembielińskiego (zwanego dalej „Konkursem”),
w szczególności zbierała formularze zgłoszeniowe i przechowywała Dane.
Wszyscy współadministratorzy będą przetwarzali Dane w zakresie
niezbędnym do organizacji i przeprowadzania Konkursu, wyłonienia
kandydatów i przyznania nagród. W zakresie wyrażonej zgody każdy ze
współadministratorów będzie mógł przetwarzać Dane w postaci imienia,
nazwiska, firmy/jednostki, wizerunku poprzez podawanie ich do publicznej
wiadomości w ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie
i jego uczestnikach, jak również o wynikach Konkursu (także w mediach
i za pośrednictwem Internetu).
c. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest odpowiedzialna za
wykonywanie praw, osób których dane dotyczą (w tym prawa do
informacji, prawa dostępu do danych, otrzymania kopii, sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu). Niezależnie od tego ustalenia, osoba,
której Dane dotyczą może według swojego uznania realizować swoje
prawa wobec każdego z współadministratorów.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać we wskazanym wyżej punkcie
kontaktowym.
5. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Podstawą prawną przetwarzania
Danych jest prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie podmiotom
wzięcia udziału w Konkursie oraz umożliwienie współadministratorom jego
organizacji i przeprowadzenia, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
Ponadto, Dane w postaci imienia, nazwiska, firmy/jednostki lub wizerunku w
zakresie udzielonej zgody będą również podawane do publicznej wiadomości
w ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego uczestnikach,
jak również o wynikach Konkursu (także w mediach i za pośrednictwem
Internetu). W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, Dane
mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Konkursu
(przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego).
Dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu,
jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi
z prowadzonym Konkursem.
6. Udzielona zgoda na przetwarzanie Danych może być zawsze wycofana
w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane mogą być przekazane jedynie: członkom Kapituły Konkursu,
upoważnionym pracownikom współadmistratorów, podmiotom zewnętrznym
świadczącym usługi, w szczególności w zakresie obsługi IT, hostingu poczty
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elektronicznej, obsługi prawnej, a także podmiotom i organom, którym
współadministratorzy zobowiązani są udostępniać Dane na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej.
9. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu,
a w zakresie, jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – do czasu
przedawnienia tych roszczeń.
10. Osoba, której Dane dotyczą ma prawo domagać się dostępu do swoich Danych
i otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, w przypadku przetwarzania Danych w sposób zautomatyzowany
– również ich przeniesienia. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – może także żądać
usunięcia swoich danych.
11. Osoba, której Dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Danych na podstawie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji Dane nie będą
dalej przetwarzane, chyba, że współadministratorzy wykażą istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą lub wykażą, że jest to
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
12. Osoba, której Dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy
prawa.
13. Podanie Danych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może uniemożliwić
wzięcie udziału w Konkursie.
14. Współadministratorzy nie będą podejmować decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
15. Kandydatom, nominowanym, jak też z laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa
w konkursie, nie przysługuj a wobec Organizatorów jakiekolwiek roszczenia.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na oficjalnej stronie
internetowej www.nagrodagospodarcza.pl.
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