Regulamin Konkursu „START2UP! PITCH 2021”
1. Organizator i cel konkursu
1) Organizatorem konkursu pn. „START2UP! PITCH 2021” jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/00-834 Warszawa (dalej Organizator).
2) Fundatorem nagrody w konkursie jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament
Innowacji i Polityki Przemysłowej, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (Fundator).
3) Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie laureatów, tj. trzech startupów
uczestniczących w „START2UP! PITCH 2021”, posiadających innowacyjny pomysł na biznes,
które mogą skutecznie walczyć o swoją pozycję na rynku międzynarodowym.
2. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są startupy, które do dnia 20 października 2021 do godz. 12:00, na
adres start2up@althermedia.pl prześlą zgłoszenie oraz przygotowaną prezentację.
3. Warunki udziału w konkursie
1) Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez wysłanie
wypełnionej Ankiety (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przygotowanej prezentacji (plik
Power Point) do dnia 20 października 2021 do godz. 12:00, na adres
start2up@althermedia.pl
2) Spośród nadesłanych zgłoszeń, Kapituła konkursu wybierze 5 (pięć) finałowych
prezentacji.
3) Finał odbędzie się „na żywo” podczas konferencji START2UP! 26 października 2021r. w
studio konferencyjnym w Warszawie.
4) Do udziału w finale każdy startup deleguje jednego przedstawiciela, który zaprezentuje
projekt podczas sesji pitchingowej. Czas na przedstawienie jednej prezentacji to 4 minuty.
Czas pitchu nie może zostać przedłużony.
5) Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu i pobytu w Warszawie.
6) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków konkursu określonych w
niniejszym regulaminie.

7) Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Kapituła konkursu
1) Laureatów wybiera Kapituła konkursu „START2UP! PITCH 2021”.
2) W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prelegent uczestniczący w
wydarzeniu.
3) Wybór laureatów jest dwustopniowy.
i. W pierwszym etapie Kapituła wybierze 5 projektów, w terminie do 22 października 2021 r.
które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w sesji pitchingowej.
ii. W drugim etapie przedstawiciele startupów zaprezentują swoje innowacyjne projekty w
formie prezentacji przed członkami Kapituły w trakcie realizacji wydarzenia „START2UP!” Po
prezentacji projektów Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.
4) Kapituła podejmuje decyzję w drodze głosowania większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów o werdykcie decyduje przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i
Technologii.
5. Kryteria oceny
Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Kapitułę jest przedstawienie najlepszego
projektu biznesowego opartego o innowacyjny pomysł na biznes, który może skutecznie
walczyć o swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Ocena projektu składać się będzie z
punktów przyznawanych za:
a) Jakość prezentacji
b) Innowacyjność pomysłu
c) Model Biznesowy
d) Zespół
e) Potencjał Rynkowy
f) Przewagi konkurencyjne
W każdej kategorii można przyznać max. 2 pkt.

6. Nagrody
1)Nagrodą dla trzech laureatów konkursu na innowacyjny pomysł na biznes jest nagroda
finansowa.
2) Nagrody zostaną przyznane następująco:
a) Za pierwsze miejsce 5000,00 pln
b) Za drugie miejsce 4000,00 pln
c) Za trzecie miejsce 3000,00 pln
3) MRiT, które jest Fundatorem nagrody w konkursie, opłaci podatek w wysokości 10%
wartości nagrody, o której mowa w pkt 1).
4) Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
7. Dane osobowe
1. Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w
Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83. Kontakt do administratora: adres e-mail
biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej podany adres.
2. Z inspektorem ochrony danych IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@parp.gov.pl lub na
adres siedziby Administratora.
3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu START2UP!
PITCH 2021, tj. w szczególności: oceny zgłoszeń w konkursie, prezentacji laureatów konkursu
podczas konferencji, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej
PARP i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja
zadań w interesie publicznym, w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, w którym zostały
zebrane, a następnie gdy jest to wymagane przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach (w
oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).
6. Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym
podwykonawcy firmie Althermedia Sp. z o.o. Sp. k., która realizuje wsparcie techniczne oraz
organizacyjne w przed i w trakcie konkursu oraz Kapitule Konkursu.
7. Na każdym etapie przetwarzania przez PARP danych, osoba, której dane są przetwarzane,
ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez
PARP danych oraz do uzyskania kopii tych danych;
2) modyfikacji i poprawy danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne
przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
3) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą
zachodziły inne przeciwskazania prawne;
4) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
5) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym
wycofania zgody);
6) przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są
w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
8. Szczegółowe informacje temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie
internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”. Żądanie realizacji swoich
praw można zrealizować za pośrednictwem wniosku (do pobrania bezpośrednio ze strony
internetowej PARP, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony w zakładce „Ochrona
danych osobowych”) lub poprzez e-mail.
9. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
8. Pozostałe postanowienia.
1) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych
z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych bądź nieaktualnych
danych przez Uczestników konkursu oraz nieprawdziwych oświadczeń. Odpowiedzialność w
tym zakresie spoczywa na Uczestniku, który podał błędne bądź nieaktualne dane albo złożył
nieprawdziwe oświadczenia.
2) Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Do udzielenia informacji dotyczących konkursu Organizator wyznaczył przedstawiciela
wykonawcy tj. firmy Althermedia Sp. z o.o. Sp. k. email: start2up@althermedia.pl

4) Zwycięzca konkursu prześle do Fundatora do końca dnia 4 listopada 2021r. Załącznik nr 1
do Regulaminu zawierający:
a) dane osoby, której przyznana zostanie nagroda, o której mowa w pkt 6 ppkt 1),
b) zgodę osoby wskazanej przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w oświadczeniu dla celów związanych z organizacją konkursu,
d) oświadczenie osoby wskazanej przez Uczestnika o zapoznaniu się i akcepcji postanowień
Regulaminu konkursu pn. „START2UP! PITCH 2021” w Warszawie.
5) Konkurs realizowany jest w ramach działań promocyjnych programu „Start In Poland”
(Start in Poland - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)).
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn.
zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2016 r., poz. 666).

