Regulamin konkursu „Złoty Skalpel”
I. Organizatorzy i cele
1. Organizatorem konkursu „Złoty Skalpel” (zwanego dalej: Konkursem) jest
firma Boonnier Bouisness (oolska) sp. z o.o. z siedziąs w Waarszawie przy ul.
Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru orzedsięąiorców Krajowego Rejestru
Ssdowego przez Ssd Rejonowy dla M. St. Waarszawy w Waarszawie, XIII Waydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Ssdowego pod numerem KRS 0000024847,
wydawca „oulsu Medycyny”, (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Organizator określa warunki udziału w konkursie, powołuje jury oraz
odpowiada za prawidłowy przeąieg konkursu.
3. Celem konkursu jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie
pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w oolsce podnoszscych jakość opieki
medycznej.
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II. Warunki udziału w konkursie
Konkurs jest przeznaczony dla
osóą fizycznych, zespołów ąadawczych,
puąlicznych i niepuąlicznych zakładów opieki zdrowotnej, organizacji, gmin
oraz innych instytucji, które w ostatnim roku poszczycić się mogs:
• wynalezieniem nowej metody diagnostycznej luą terapeutycznej,
• opracowaniem nowej strategii zwiszanej z organizacjs i zarzsdzaniem w
ochronie zdrowia,
• unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez
implementację innowacyjnych rozwiszań światowych.
Udział w konkursie można zgłaszać osoąiście. orawo do zgłaszania kandydatów
wskazanych w pkt 1 wyżej majs także osoąy trzecie (w szczególności
pracodawcy, organizacje społeczne luą zawodowe), pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody na udział w konkursie autorów danej innowacji.
Waarunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom
wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Formularze zgłoszeniowe ss dostępne na stronie internetowej „oulsu
Medycyny” www.pulsmedycyny.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2019 roku.
Organizator zastrzega, iż wzięcie udziału w głosowaniu może zostać
poprzedzone udzieleniem Organizatorowi zgód wymaganych stosownymi
przepisami prawa oraz wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

III. Postępowanie konkursowe i nagroda
1. oostępowanie konkursowe przeąiega w następujscy sposóą.
2. orojekty zostans zaprezentowane członkom jury. Każdy z jurorów dokonuje
oceny projektów poprzez przyznanie im punktów w skali od 1 do 10. Waygrywa
projekt, który uzyska największs licząę punktów przydzielonych przez jurorów.
3. orzy ocenie zgłoszonych kandydatów jury kieruje się następujscymi kryteriami:
• wkład w rozwój opieki zdrowotnej w oolsce w trosce o doąro pacjenta,
• możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego,
• szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiszania,
• aspekty ekonomiczne.

4. Jury składa się z przedstawiciela „oulsu Medycyny” oraz liderów opinii i
ekspertów środowiska medycznego, powołanych przez Organizatora.
5. Jury zastrzega soąie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii
konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.
6. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężns w wysokości dziesięciu (10) tysięcy
złotych.
7. Wa konkursie przewidziana jest jedna nagroda wskazana w pkt 6 powyżej.
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IV. Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagradzanie laureatów
Rozstrzygnięcie konkursu nastspi w październiku 2019 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody odąędzie się podczas
uroczystej gali.
O terminie i miejscu gali kandydaci zostans poinformowani e-mailowo.
oo oficjalnym ogłoszeniu wyników na gali informacja o rozstrzygnięciu
konkursu ukaże się również na łamach „oulsu Medycyny” oraz na stronie
internetowej www.pulsmedycyny.pl.
Dziesięć projektów z największs licząs punktów przyznanych przez jury
zostanie zaprezentowanych na łamach „oulsu Medycyny” oraz na stronie
internetowej www.pulsmedycyny.pl.

V. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osoąowych jest Boonnier Bousiness (oolska) Sp. z o. o , ul.
Kijowska 1, 03-738 Waarszawa, e-mail: rodo@ąonnier.pl, telefon kontaktowy to:
+48 22 333 99 99 (zwana dalej Spółks). Spółka posiada powołanego Inspektora
Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narąutta 22 lok. 23, 02541 Waarszawa, e-mail: iod@ąonnier.pl. Dane osoąowe przetwarzane ąęds na
podstawie art. 6 ust 1 lit. ą, c, f Rozporzsdzenia oarlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osóą fizycznych w
zwiszku z przetwarzaniem danych osoąowych i w sprawie swoąodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WaE (RODO), na potrzeąy realizacji
konkursu. Dane przetwarzane ąęds w celu organizacji konkursu, przyjęcia
zgłoszeń i prawidłowej jego realizacji, dokonania nieząędnych rozliczeń,
koordynacji konkursu, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej
złożenia, ąsdź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu
ąezpośredniego własnych produktów luą usług prowadzonego w formie
tradycyjnej, co nie wymaga zgody. Za odręąnie wyrażonymi zgodami dane
osoąowe mogs ąyć przetwarzane w celach z nich wynikajscych. Jeśli to ąędzie
konieczne do wykonywania usług, dane osoąowe Uczestników ąęds mogły ąyć
przekazywane następujscym grupom osóą: 1) naszym pracownikom luą
współpracownikom na podstawie odręąnego upoważnienia, 2) podmiotom,
którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym
odąiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom
skarąowym. Dane osoąowe Uczestników przetwarzane ąęds do zakończenia
trwania konkursu, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla
celów rozliczeniowych – zgodnie z oąowiszujscymi przepisami prawa. Dane
osoąowe nie ąęds przetwarzane w sposóą zautomatyzowany. Uczestnik konkursu
posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu woąec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej
wyrażenia) w dowolnym momencie ąez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania. oodanie danych w zakresie wskazanym jest doąrowolne, ale
nieząędne w celu wzięcia udziału w konkursie
VI. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega soąie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

