
REGULAMIN KONKURSU 

 

Postanowienia ogólne 

TOP POLISH BRANDS, FIRMA RODZINNA ROKU, TOP GLOBAL BRANDS, DIAMENTY BIZNESU, LIDER BIZNESU Magazynu 
CEOWorld Magazine to prestiżowe nagrody przyznawane są firmom, ich właścicielom, przedsiębiorcom i liderom świata 
biznesu, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju własnych branż, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, podejmując 
ryzyko nowych strategii, podnoszą jakość wykonywanych usług, produktów, podejmując działania z obszaru CSR.  

 

§1 

Organizatorem Konkursu jest Milena Gołda Agency z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 43 lok. 14 (02 – 508 
Warszawa), NIP 959 128 34 24, Regon 146 04 02 65, mail: mg@magpressagency.com, wydawca magazynu na terenie Polski 
CEOWorld, organizator Gali Biznesu i Forum Biznesu, (dalej „Organizator”). 

Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. 

Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.  

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym. Szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych edycji Konkursu określa 
każdorazowo ogłoszenie o Konkursie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o Konkursie 
a postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo maja postanowienia zawarte w ogłoszeniu o Konkursie.  

Konkurs ma charakter otwarty.  

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można również uzyskać wysyłając wiadomość z zapytaniem pod adres poczty 
elektronicznej Organizatora.  

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

§2 

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów – przedsiębiorców i przedsiębiorstw i przyznanie nagród na zasadach 
określonych w Regulaminie: w kategoriach: 

TOP POLISH BRANDS za wybitne osiągnięcia marki w swojej branży, w tym osiągnięcia wyróżniające się: budową silnej 
marki, promocja Polskiej gospodarki, działalnością na terenie kraju, zaprojektowaniem i wdrożeniem innowacyjnego 
projektu, który znacząco wpływa na rozwój branży, szczególnymi działaniami w branży CSR. 

FIRMA RODZINNA ROKU za aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne lub obywatelskie, promowanie i 
konsekwentne przestrzeganie zasad sukcesji, pielęgnowanie rodzinnych tradycji, rozwijanie rodzinnych biznesów. 

TOP GLOBAL BRANDS za wybitne osiągnięcia polskiej marki na terenie kraju jak i na arenie międzynarodowej,, sukces 
globalny; za wyznaczanie nowych ścieżek biznesowych, promocję polskich branż w świecie, wyznaczanie nowych 
standardów, wysoką jakość działania,  

DIAMENTY BIZNESU za spektakularne osiągniecia w biznesie, opracowanie nowatorskich modeli biznesowych, sukces 
produktu/usługi/procesu produkcyjnego, wykorzystanie niszy biznesowych, skuteczne łączenie świata nauki ze światem 
biznesu, wsparcie B+R  

LIDER BIZNESU za zaangażowanie w przełamywanie społecznego tabu lub poszerzanie świadomości społecznej, stawianie 
na współpracę, docenianie talentów w zespole, motywację, realizację, kształcenie, rozwój, umiejętne prowadzenie zespołu, 
stosowanie przejrzystych zasad, wparcie i motywację dla zespołu, wprowadzanie nowych rozwiązań w działania. 

mailto:mg@magpressagency.com


§3 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego, a nadzór nad 
prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Kapituła (dalej „Kapituła”) powoływana przez Organizatora, w której 
skład wchodzi 6 osób. Przewodniczącego kapituły w każdej edycji Konkursu wskazuje Organizator. W przypadku rezygnacji 
lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez któregokolwiek członka kapituły, Organizator stwierdza utratę uprawnień 
członka Kapituły w odniesieniu do takiej osoby. Organizator ma możliwość wskazania nowych osób do składu Kapituły tak 
aby ich liczba była zgodna z pkt. Regulaminu. 

 

§4 

Uczestnicy: 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z 
Regulaminem.  

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, niekarane za przestępstwo umyślne, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, posiadające status przedsiębiorcy (prowadzące działalność gospodarczą) lub będące właścicielami 
przedsiębiorstw albo pełniące funkcje zarządzające w spółkach i podmiotach prawa handlowego. Osoby spełniające warunki 
udziału w Konkursie, które zostaną zgłoszone zgodnie z Regulaminem, zwane są w dalszej części Regulaminu 
„Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”. 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zgodę na przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika. 
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Uczestnika w Konkursie, powstały z przyczyn od 
niego niezależnych.  

 

§5 

Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.forumbiznesu.waw.pl.  

 

§6 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie 

Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem w terminie wskazanym przez 
Organizatora.  

Zgłoszenie wymaga: 

- wpisania w Formularzu Zgłoszeniowym danych kontaktowych Podmiotu Zgłaszającego: firma, adres email, numer 
telefonu, imię i nazwisko przedstawiciela Podmiotu Zgłaszającego, który dokonuje Zgłoszenia, 

- akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez Podmiot Zgłaszający. 

-wpisania informacji o osobie nominowanej: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, firma, strona www firmy, branża, adres 
email, numer telefonu oraz uzasadnienie nominacji. 

- przedstawienia wymaganej przez Organizatora dokumentacji:, w szczególności aktualnego na datę zgłoszenia 
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, oświadczenia o niezaleganiu z płatnością zobowiązań 
publicznoprawnych wobec instytucji państwowych i samorządowych, oświadczenia o braku podstaw do ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji Osoby Nominowanej  

 



Uzasadnienie nominacji powinno zawierać wyłącznie informacje publicznie znane lub informacje przekazywane do 
Konkursu za zgodą Osoby Nominowanej. W szczególności nie jest dopuszczalne bez takiej zgody przekazywanie w 
uzasadnieniu nominacji informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub danych osobowych, które nie są 
udostępniane publicznie przez Osobę Nominowaną. 

 

Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji zgłaszanej osoby pod kątem spełniania kryteriów określonych 
niniejszym Regulaminem oraz podejmie próby kontaktu ze zgłaszaną osobą w celu pozyskania od niej Oświadczenia 
Nominowanego. Zgłoszenie skutkuje zgłoszeniem osoby do Konkursu jedynie w przypadku, gdy Organizatorowi zostanie 
doręczone Oświadczenie Osoby Nominowanej o zgodzie na udział w Konkursie w terminie wyznaczonym przez 
Organizatora, który nie będzie jednak krótszy niż 3 dni, licząc od otrzymania stosownego wezwania od Organizatora. 

 

Organizator, po otrzymaniu Zgłoszenia może zwracać się do Podmiotu Zgłaszającego oraz do Osoby Nominowanej o 
uzupełnianie, potwierdzenie lub sprostowanie danych niezbędnych do rozpatrzenia kandydatury w Konkursie. Organizator 
zastrzega, że brak współpracy z Organizatorem w tym zakresie może spowodować odrzuceniem zaproponowanej 
kandydatury. Wnioski oraz informacje w tym zakresie będą wysyłane na przekazany Organizatorowi adres email lub 
przekazywane drogą telefoniczną. Organizatorowi przysługuje również prawo do samodzielnej weryfikacji (za pomocą 
publicznie dostępnych źródeł) prawdziwości danych i informacji przekazywanych przez Podmiot Zgłaszający oraz Osobę 
Nominowaną. W ramach rozpatrywania kandydatury konieczne jest pozyskanie informacji o niekaralności Osoby 
Nominowanej. 

Po weryfikacji danych Osoby Nominowanej Kapituła Konkursu dokona wyboru Laureatów Konkursu, zgodnie z ustalonymi 
kryteriami, biorąc pod uwagę przede wszystkim kryteria jakie należy spełnić celem uzyskania Nagrody w poszczególnych 
kategoriach.  

Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi Kapituły 
Konkursu przysługuje jeden głos – w razie równości ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. Decyzje Kapituły 
Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§7 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator może uwarunkować uczestnictwo Uczestnika w Konkursie 
od wzięcia przez Uczestnika udziału w produkcji materiałów filmowych realizowanych na potrzeby gali finałowej Konkursu 
oraz od wyrażenia zgody na ich udostępnianie i rozpowszechnianie. Termin, forma i miejsce wykonania takich materiałów 
oraz zakres ich rozpowszechniania zostaną wskazane przez Organizatora i przedstawione Uczestnikowi z minimum 3-
dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem gali finałowej Konkursu. 

 

§8 

Przyjęcie Zgłoszenia 

Organizator może pozostawić bez dalszego biegu Formularze Zgłoszeniowe i Oświadczenie Osoby Nominowanej wypełnione 
niezgodnie z Regulaminem, nieprawidłowe, niekompletne, wysłane po terminie lub zawierające dane nieprawdziwe. 

W momencie przesłania do Organizatora kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia zgłoszona osoba uzyskuje 
status Uczestnika. 

 

§9 

Nagrody 

Nagrodą w każdej z kategorii Konkursu będzie tytuł Laureata Konkursu oraz statuetka z przeznaczeniem na nagrodę (dalej 
„Statuetka”). Zwycięzca nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również w 
żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną. Nagroda jest odbierana przez Laureata 
osobiście lub inną, wskazaną przez Laureata Organizatorowi Konkursu osobę. Laureat nie może przenieść prawa do 



otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo do rezygnacji z Nagrody - w przypadku rezygnacji 
Nagroda pozostaje własnością Organizatora i może być rozdysponowana wedle uznania Organizatora Konkursu.  

 

§10 

Zwycięzca nie będzie uprawniony do: 

-dokonania sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki ani innego rozporządzenia nią bez zgody Organizatora, 

- posługiwania się Statuetką w taki sposób, który mógłby narazić Konkurs, jego Organizatora, patronów nagrody, Statuetkę 
lub jej twórcę na utratę lub naruszenie renomy, dobrego imienia lub prestiżu, 

- posługiwania się emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do 
Konkursu lub Organizatora w celu promocji lub reklamy, bez zgody Organizatora. 

W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego punktu Regulaminu, Organizator może żądać od Uczestnika zwrotu 
Statuetki – w takim przypadku Statuetka zostanie zwrócona w terminie wskazanym przez Organizatora. 

 

§11 

Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu a także osób dokonujących Zgłoszenia jest Organizator.  

Dane osobowe będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców oraz na 
potrzeby postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania 
nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości a także w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

W ramach Konkursu będą przetwarzane dane osobowe osoby dokonującej Zgłoszenia. Dane osobowe Uczestników będą 
przetwarzane w następującym zakresie: dane wskazane w Zgłoszeniu, dane zebrane przez Organizatora ze źródeł 
publicznych w ramach procedury weryfikacyjnej, dane wymagane w Oświadczeniu Osoby Nominowanej (w tym dane o 
niekaralności). Organizator przetwarzać będzie również będzie dane osobowe zwycięzców w postaci wizerunku oraz 
wypowiedzi w celach informacyjnych i promocyjnych. 

W przypadku, gdy Organizator w trakcie realizacji Konkursu otrzyma lub zbierze dane osobowe przekraczające zakres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, takie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Jeżeli zakres przekazanych 
danych (nadmiar, braki) spowoduje niemożność rozpatrzenia Zgłoszenia, Organizator powiadomi bezzwłocznie o tym fakcie 
osobę, która te dane osobowe przekazała. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu wartości i celów Konkursu wskazanych w preambule 
niniejszego Regulaminu – art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia przepisów księgowo 
podatkowych – podstawą przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). 

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz – w danym wypadku – brakiem możliwości otrzymania nagrody lub rozpatrzenia 
reklamacji. 

Dane osobowe zostaną powierzone następującym kategoriom podmiotów: Członkowie Kapituły (w celu oceny Zgłoszeń oraz 
wyłonienia Zwycięzców) a także firma hostingowa (w celu utrzymania prawidłowego działania strony konkursowej), firma IT 
(w celu zapewnienia obsługi IT), agencja PR (w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszeń). 

Dane osobowe Uczestników oraz osób dokonujących Zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od momentu 
rozstrzygnięcia Konkursu (tj. Gali finałowej). Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli wymagać będą tego 
przepisy prawa lub jeżeli Organizator poinformuje o innej podstawie prawnej dalszego przetwarzania danych osobowych. 
Dotyczy to w szczególności wizerunku i wypowiedzi Zwycięzcy, które będą przetwarzane na potrzeby kolejnych edycji 
Konkursu, chyba że Zwycięzca wskaże i uzasadni, że takie przetwarzanie narusza jego interesy lub podstawowe prawa i 



wolności. Członkowie Kapituły są zobowiązani do usunięcia danych osobowych, które zostały im przekazane w terminie 
wynikającym ze zdania pierwszego niniejszego ustępu. 

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: 

- uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych 
i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych), 

- żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli 
spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

- przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu 
podmiotowi trzeciemu, 

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – przy czym zgłoszenie sprzeciwu może 
spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu lub uniemożliwienie dokonania Zgłoszenia przez Podmiot Zgłaszający, 

- złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w 
przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

 

§11 

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do Organizatora lub Prezesa UODO.  

 

§12 

Reklamacje 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem 
poleconym przesłanym na adres Organizatora, za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej, doręczone osobiście lub 
przesłane na adres e-mail mg@magpressagency.com Reklamacje powinny być zgłoszone najpóźniej w terminie 14 dni 
roboczych od dnia, w którym odbędzie się Gala Finałowa. 

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również 
wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci 
się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według 
wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego 
reklamację, adres lub adres e-mail, który nie jest przypisany do Uczestnika. 

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny, według 
siedziby Organizatora. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

Organizator może odwołać Konkurs w dowolnym momencie, co nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po 
stronie Uczestników.  

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie pogorszy to 
dotychczas nabytych praw Uczestników. Przyczyną zmiany Regulaminu mogą być w szczególności: zmiana sposobu 



rozstrzygania Konkursu, zmiana zasad uczestnictwa, zmiana Nagród przewidzianych w Konkursie, zmiana przepisów prawa, 
zmiana zasad ochrony danych osobowych, Nowy Regulamin wiąże Osobę Zgłaszającą oraz Uczestnika od daty jego publikacji 
na stronie internetowej Konkursu.  

Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i/lub odebrania Nagrody 
w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego 
postepowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę 
kub interesy. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów 
zawartych w Regulaminie 

Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej i rozstrzygającej interpretacji warunków Konkursu. Decyzje kapituły 
Konkursu oraz Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 

Uczestnik jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie przez Organizatora informacji przekazanych przez Uczestnika, w tym 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani 
jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy też chronionej tajemnicy lub know-how. Uczestnik ponosi pełną 
odpowiedzialność za powyższe oświadczenie. 

 

Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, wykonań, imienia i nazwiska Uczestnika i może 
wykorzystywać te dane w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Organizatora, w tym w 
szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych celach nagrania i fotografie z Gali, w tym zawierające 
wizerunek, głos i/lub wypowiedzi Uczestników. 

 

W przypadku gdyby w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Danych, w tym wszelkich informacji podawanych w 
ramach Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z Regulaminem, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym 
wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby 
trzecie roszczeń) osoby/podmioty dokonujące Zgłoszeń Uczestnika zobowiązują/e się pokryć te szkody lub koszty w pełnej 
wysokości, w tym koszty pomocy prawnej. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem.  
W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych 
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia 
Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu 
czy też pozbawienie go tytułu Laureata. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika 
zgodnie z Regulaminem. 
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