Regulamin rankingu Lista Stu 2018
1. Organizatorem rankingu Lista Stu 2018 jest dwutygodnik „Puls Medycyny”, wydawany przez
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
000002484 (dalej: „Organizator”).
2. Celem rankingu jest wyróżnienie stu osób, które miały największy wpływ na rozwój polskiej
medycyny i stu osób, które miały największy wpływ na rozwój polskiego systemu ochrony
zdrowia w 2018 r.
3. Ranking jest przygotowywany przez jurorów, zaproszonych przez Organizatora. Jurorzy głosują
osobno w dwóch kategoriach rankingowych: Medycyna oraz System ochrony zdrowia.
4. Lista jurorów opublikowana jest na stronie https://pulsmedycyny.pl/lista-stu/. Organizator
przewiduje dwa odrębne jury dla każdej z kategorii rankingowych, o których mowa w Pkt 3
powyżej.
5. Każde jury otrzymuje przygotowaną przez Organizatora listę kandydatów. Przed otrzymaniem
finalnej listy każdy juror uczestniczący w pracach jury może – niezależnie od kandydatur
wskazanych w liście, o której mowa w zdaniu poprzedzającym - zaproponować jednego
kandydata jako kandydatura uzupełniająca listę. Ten sam kandydat może występować na obu
listach.
6. Jurorzy oceniają kandydatów w trzech kategoriach:
a) osiągnięcia i dokonania w roku 2018,
b) pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w
roku 2018,
c) siła publicznego oddziaływania w roku 2018 (dalej: „Kategorie”).
7. Każdemu z kandydatów każdy z jurorów może przyznać od 0 do 10 pkt w każdej z Kategorii
8. O miejscu w rankingu decyduje łączna liczba punktów przyznanych przez jurorów we
wszystkich Kategoriach. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje wynik w Kategorii
„osiągnięcia i dokonania w roku 2018”. W przypadku, gdy liczba punktów w kategorii
„osiągnięcia i dokonania w roku 2018” jest taka sama, decyduje liczba punktów w Kategorii
„pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w roku
2018”. W przypadku, gdy w Kategorii „pozytywny wpływ na rozwój polskiej
medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w roku 2018” liczba punktów jest taka sama,
decydują punkty w Kategorii „siła publicznego oddziaływania w roku 2018”. Gdy liczba
punktów w Kategorii „siła publicznego oddziaływania w roku 2018” jest taka sama, o miejscu
w rankingu decyduje członek jury reprezentujący Organizatora.
9. Gdy nazwisko członka jury znajduje się na liście wśród kandydatów zaproponowanych przez
Organizatora, w takim przypadku członek jury nie może przyznawać punktów, o których mowa
w Pkt 7 Regulaminu samemu sobie. Punkty przyznane sobie przez członka jury nie będą brane
pod uwagę przy określaniu miejsc w rankingu.

10. Jeśli ten sam kandydat jest oceniany w obu kategoriach rankingowych i po głosowaniu w obu
znajduje się na jednym z pierwszych stu miejsc, zostaje umieszczony tylko w jednej z nich — w
tej, w której zajmuje wyższe miejsce. Jeśli w obu kategoriach rankingowych zajmuje to samo
miejsce, o umieszczeniu na liście decyduje Organizator.
11. Organizator nie ujawnia łącznej liczby punktów zebranych przez poszczególnych kandydatów
ani wyników w poszczególnych Kategoriach. Do publicznej wiadomości nie podaje również, jak
głosowali jurorzy.
12. W przypadku pozyskiwania danych osobowych administratorem danych osobowych jest
Organizator. Pełne dane administratora danych osobowych: Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, 03 – 738, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24847, numer NIP
113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2000000 PLN. Organizator powołał
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@bonnier.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02 – 541
Warszawa.
13. Organizator jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 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: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1000).
14. Dane osobowe pozyskiwane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach
związanych z opracowaniem rankingu, a także w celach archiwizacyjnych bądź kontaktowych.
15. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych
produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
16. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia działań wyznaczonych zakresem
Regulaminu.
17. W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub
przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora
wynikających z rankingu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom Organizatora, w tym członkom jury, jak też podmiotom udzielającym
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych
osobowych do przetwarzania.
18. Osoba której dane zostały wskazane w rankingu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
19. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
20. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

„Puls Medycyny" należy do Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 Warszawa,
przy ul.Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024847, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 113-015-52-10

