
REGULAMIN i WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU „SoDA Awards” edycja 2022

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady Konkursu o Nagrodę „SoDA Awards” edycja 2022.

2. Treść Regulaminu oraz jego zmiany są ogłaszane na stronie internetowej Organizatora, tj.

https://www.sodapl.com/.

3. Organizatorem Konkursu „SoDA Awards” 2022 jest Organizacja Pracodawców Usług IT (zwana

również jako Software Development Association Poland lub SoDA) z siedzibą w Krakowie

(31-701) przy ul. Zabłocie 43 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747076, REGON:

381170238, NIP: 5252762054 (zwana dalej „SoDA”).

4. Kontakt do Organizatora, e-mail: kamila.gabrys@sodapl.com

5. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Konkursie.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu o Nagrodę „SoDA Awards”;

b) Konkurs - Konkurs o Nagrodę „SoDA Awards” edycja 2022;

c) Organizator - Organizacja Pracodawców Usług IT (zwana również jako Software

Development Association Poland lub SoDA);

d) Kandydat/Uczestnik Konkursu – podmiot, który odpowiednio wypełnił formularz

konkursowy/został zgłoszony do udziału w Konkursie lub został zakwalifikowany do

udziału w Konkursie;

e) Nominowany do Nagrody - uczestnik Konkursu, który został wybrany spośród

Kandydatów;

f) Laureat Konkursu – uczestnik Konkursu, który uzyskał nagrodę;

g) Firma – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branży IT

tworzący oprogramowanie na rzecz innych podmiotów, działający w formie:

− jednoosobowej działalności gospodarczej,

− działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej,

− działalności gospodarczej prowadzoną w formie spółki w rozumieniu Kodeksu

Spółek Handlowych,

− stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą.

§ 3 Cele konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja produktów, usług i działań branży IT godnych naśladowania.

Nagroda ma stanowić wyróżnienie dla podmiotów uznanych za autorytety w branży IT.

2. Szczegółowe cele Konkursu:

a) promocja najlepszych innowacyjnych i wdrożonych produktów/usług/działań w

obszarach: oprogramowanie, design;

b) upowszechnienie działań mających na celu promocję branży IT;

c) promocja innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań mających na celu kształtowanie

pozytywnego wizerunku SH.



§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu zostać mogą:

a) W kategorii branżowej – Firmy tworzące oprogramowanie IT na rzecz innych

podmiotów;

b) W kategorii partnerskiej - podmioty działające na rzecz rozwoju i promocji branży IT;

2. Do Konkursu Kandydat może zgłaszać się osobiście lub, za jego zgodą, być nominowany

przez osobę trzecią. Nominacji w kategorii:

- branżowej dokonuje Kapituła Konkursu;

- partnerskiej dokonuje SoDA;

3. Wspólnicy mogą zgłaszać się do Konkursu wyłącznie razem, jako jeden kandydat.

4. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie kompletnego formularza aplikacyjnego

wyłącznie w formie on-line wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem strony:

[formularz zgłoszeniowy].

5. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest przesłanie kompletnego formularza aplikacyjnego

oraz akceptacja warunków Konkursu do dnia 31.08.2021 r. oznaczonego jako dzień upływu

terminu składania zgłoszeń. Odpowiedzialność za prawdziwość przesyłanych danych bierze

uczestnik konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

6. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez Kandydata na adres poczty

elektronicznej wskazany w formularzu stosownego komunikatu od Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zgłoszenia Kandydata w przypadku

nieprzekazania wszystkich informacji wymaganych Regulaminem, w terminie określonym w

pkt. 4 powyżej, a także w przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o istniejących

wobec Kandydata podejrzeniach dotyczących niezgodności jakichkolwiek aspektów jego

działalności z prawem lub dobrymi obyczajami. W takim przypadku Organizator pozostawi

zgłoszenie bez rozpoznania, o czym poinformuje Kandydata lub osobę zgłaszającą, jeśli nie

jest nią Kandydat.

8. Na prośbę Organizatora Kandydat jest obowiązany uzupełnić treść formularza aplikacyjnego

w terminie 3 dni kalendarzowych i przesłać go na adres kamila.gabrys@sodapl.com, pod

rygorem pominięcia jego zgłoszenia.

9. Proces oceny Kandydatów/Uczestników składa się z następujących etapów:

a) Etap I - ocena formalna i preselekcja  z udziałem Rady Dyrektorów i zespołu SoDA;

b) Etap II - ocena merytoryczna z udziałem Kapituły Konkursu.

10. Zgłoszenia, które przejdą pozytywną ocenę formalną poddane będą ocenie merytorycznej.

11. W Konkursie nie będą uwzględniane następujące podmioty:

a) podmioty będące sponsorami wydarzenia SoDA Conference 2022;

b) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z członkami Kapituły;

c) podmioty prowadzące działalność w zakresie branży HR, kancelarie prawne, agencje

PR, marketingowe, kreatywne.

12. Ten sam podmiot może się zgłosić lub zostać zgłoszony w każdej z kategorii.

13. Etap I polega na weryfikacji danych przygotowanych przez Kandydata przez Radę Dyrektorów

Organizatora, a następnie przedłożeniu zgłoszenia członkom Kapituły.

14. Ocena merytoryczna dokonywana jest podczas posiedzenia Kapituły Konkursu

organizowanego przez Organizatora.

15. Na podstawie dokonanej oceny, Kapituła przyznaje tytuły zwycięzcom w poszczególnych

kategoriach wyłonionych na podstawie formularza zgłoszeniowego.

16. Uczestnik powinien spełniać następujące kryteria:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3g7rTxsgn9JnP5N2hCYpwciKrDJv_DngE2uHR_Dt9Spepg/viewform


− posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej;

− posiada siedzibę lub adres głównego miejsca wykonywania działalności

gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

17. Wszelkie decyzje Kapituły podejmowane są w formie uchwał. Uchwały podejmowane są
bezwzględną większością głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków
składu. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący należy do
Przewodniczącego. Głosowanie nad wyborem laureatów i wyróżnionych w Konkursie
odbywa się w trybie tajnym, za pomocą specjalnych kart do głosowania, w obecności
więcej niż połowy członków składu Każdy członek może przyznać po jednym głosie w
każdej kategorii. Decyzja Kapituły musi być umotywowana, a jej uzasadnienie jest po

rozstrzygnięciu Konkursu dostępne publicznie.

18. Nazwy/Nazwiska Finalistów oraz Laureatów są ogłaszane podczas uroczystości wręczania

nagród w trakcie drugiego dnia SoDA Conference 2022, 29.09.2022 r.

19. Wszelkie wątpliwości z tytułu przyznania nagrody rozstrzyga Organizator. Uczestnicy nie są
uprawnieni do kwestionowania decyzji Organizatora ani Kapituły Konkursu.

20. Bezpośredni nadzór nad całością przebiegu oceny Konkursowej sprawuje Organizator.

§ 5 Kapituła Konkursu

1. W celu oceny merytorycznej wniosków powołuje się Kapitułę Konkursu.

2. Skład Kapituły Konkursu zostanie ogłoszony do 31.07.2022 r. na oficjalnej stronie SoDA

Conference. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Kapituły.

3. Do zadań Kapituły Konkursu należy:

a) udział w posiedzeniach Kapituły Konkursu w trybie stacjonarnym lub zdalnym;

b) wybór ostatecznie nie więcej niż jednego Laureata spośród nominowanych

Uczestników, w ramach każdej z kategorii;

c) pisemne uzasadnienie wyboru laureatów konkursu w każdej z kategorii;

d) promowanie Konkursu w środowisku gospodarczym;

e) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją etapu oceny merytorycznej

zgodnie z celami Konkursu.

a) Kapituła Konkursu dokonuje oceny wniosków w oparciu o wskazane przez członków

Kapituły kryteria opisowe na podstawie zgłoszeń.

§ 6 Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

a) Statuetka SoDA Award oraz dyplom – dla zwycięzcy każdej z kategorii;

b) Dyplom - dla nominowanych z każdej kategorii.

2. Laureatowi Statuetki SoDA Award 2022 przysługuje prawo posługiwania się tytułem Laureata

Konkursu za rok 2022.

3. O przyznaniu nagrody zwycięzca informowany jest mailowo po podjęciu decyzji przez

Kapitułę Nagrody.

4. Warunkiem przyznania nagrody jest jej osobisty odbiór przez przedstawiciela nagrodzonego

Uczestnika podczas uroczystości wręczania nagród w trakcie SoDA Conference 2022.



5. Organizator zapewni promocję Laureata każdej kategorii oraz nagrodzonego rozwiązania w

mediach społecznościowych Organizatora. Tytuł Laureata Konkursu przyznawany jest raz w

roku.

6. W uzasadnionych przypadkach tytuł Laureata Konkursu może zostać odebrany. Przez

uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:

a) działania szkodzące wizerunkowi Organizatora lub branży IT;

b) informacja, iż rozwiązanie zgłoszone do Konkursu stanowi naruszenie praw

autorskich osób trzecich lub kopię istniejącego już rozwiązania, lub w inny sposób

narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

c) uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych przedstawionych w zgłoszeniu,

uzyskanie informacji, które mogłyby mieć wpływ na decyzję Kapituły, gdyby były
znane w chwili przyznawania nagród;

d) jakiekolwiek inne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu.

7. O cofnięciu tytułu Laureat zostanie poinformowany w formie pisemnej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub formuły uroczystości

finałowej.

§ 7 Wykorzystanie wizerunku

1. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik Konkursu, wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę
Organizatorowi oraz podwykonawcom wspomagającym Organizatora w realizacji Konkursu na to,

aby jego wizerunek i/lub głos oraz jego wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem jeżeli

Organizator uzna to za stosowne), jak również obiekty, ich wnętrza i wyposażenie - w całości,

ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w materiałach zdjęciowych i

video na potrzeby Konkursu, emitowanym i rozpowszechnianym w szczególności na

konferencjach, w Internecie, telewizji w tym w ramach transmisji i retransmisji gali finałowej

Konkursu w mediach, jak również w przygotowywanych materiałach promocyjnych lub

reklamowych. Powyższa zgoda dotyczy również materiałów foto-wideo z samej gali finałowej.

2. Nieodpłatne upoważnienie odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i

terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Kandydata na wszystkich znanych

polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i

w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie);

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania;

f) wystawiania;

g) wyświetlania;

h) użyczania lub najmu;

i) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,

j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).

3. Powyższa zgoda obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub wypowiedzi, obiektów,

ich wnętrz i wyposażenia w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji

Konkursu - na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności za pomocą nadań
telewizyjnych i radiowych, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, w sieci multimedialnej i

Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych oraz w prasie drukowanej i magazynach.



4. Poprzez akceptację warunków udziału w Konkursie Uczestnik deklaruje, że rozpowszechnianie

jego wizerunku, głosu lub wypowiedzi, obiektów, ich wnętrz i wyposażenia zgodnie z niniejszym

oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz ani jakiejkolwiek osoby

trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych postanowień w każdym czasie.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników Konkursu – osób fizycznych

oraz przedstawicieli Kandydatów i Uczestników Konkursu jest Organizator – Organizacja

Pracodawców Usług IT (SoDA).

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby, o których mowa w ust.

1 powyżej, na przetwarzanie ich danych osobowych, niezbędnych dla możliwości udziału w

Konkursie oraz otrzymania nagród przez Administratora oraz podmioty zaangażowane w

przeprowadzenie Konkursu, w tym członków Kapituły.

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzane będą na podstawie:

− udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej

jako RODO).

− w zakresie, w jakim to niezbędne dla realizacji obowiązków ciążących na

Organizatorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na

podstawie art. 6 ust. i lit. c) RODO.

− prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO, gdzie interesem tym jest marketing i promocja wydarzenia SoDA Conference

2022 oraz Konkursu.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2-3 jest dobrowolna lecz konieczna do tego aby uczestniczyć w

Konkursie.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym usługi wsparcia

dla Organizatora, a nadto, jeśli obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.

6. Osobom, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo uzyskania dostępu do

własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia

przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa.

7. Osobom, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdym przypadku

zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres procedury konkursowej, a następnie przez

okres 5 lat w celu archiwizacji i dla potrzeb działań marketingowych.

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

10. Dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym

profilowania.



11. Wszelkie dane ujawnione przez Kandydatów/Uczestników Organizatorowi lub Kapitule, za

wyjątkiem dostępnych publicznie, będą uważane za poufne i będą ujawniane wyłącznie w

przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Laureat zobowiązuje się do udostępnienia Organizatorowi Konkursu swoich niezbędnych

danych (w tym logotypu) w celu zamieszczenia ich w publicznie dostępnych materiałach

promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) dotyczących udziału w

Konkursie oraz na stronach internetowych Organizatora Konkursu.

3. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Organizatorem oraz

Kandydatami/Uczestnikami prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator

zamieszcza na stronie internetowej Organizatora informację o zmianie, aktualną treść
Regulaminu oraz termin, od którego stosuje się zmianę. Organizator niezwłocznie informuje

o zmianie Regulaminu każdego Uczestnika Konkursu.

5. Organizator zastrzega możliwość anulowania Konkursu, w szczególności w przypadku

wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki

przeprowadzenia Konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku,

Uczestnikowi nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

6. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje

Organizator.

7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za naruszenie przez Uczestnika

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.

z 2021 r. poz. 1062).

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie

przepisy obowiązującego prawa.

10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy

dla siedziby Organizatora.

_____________________

(w imieniu Organizatora)


