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Regulamin Konkursu „Idea 3W dla Zdrowia” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs „Idea 3W dla 

Zdrowia”, dalej „Konkurs”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy al. 

Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego NIP 

6762457161, REGON 122599086, pomysłodawca i inicjator idea 3W (www.idea3W.org), zwany dalej 

„Organizatorem”. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, startupy, naukowcy i studenci, realizujący na terenie 

Polski projekty zgodne z Ideą 3W, dalej „Uczestnicy”. 

4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

 
- Formularz Zgłoszeniowy – internetowy formularz dostępny na stronie 

https://forms.office.com/e/rAgMFMYcfG służący do przesyłania zgłoszeń do Konkursu. 

- Projekt Konkursowy – realizowany przez Podmiot na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej projekt, 

który: 

a) obejmuje oszczędzanie zasobów naturalnych oraz ma wyraźny wpływ na jakość życia i 

zdrowia człowieka, 

b) wykorzystuje technologie oparte o jeden z trzech zasobów – wody, wodoru, węgla – które 

docelowo pozytywnie wpływają na jakość życia i zdrowie człowieka oraz wspierają ochronę 

środowiska naturalnego.  

- Kapituła Konkursu – 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora w celu oceny zgłoszeń i 

wyboru Laureatów. 

 

§ 2 

Cel i założenia Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promocja założeń idei 3W wśród podmiotów, które tworzą innowacyjne 

rozwiązania w obszarze wody, wodoru i węgla oraz: 

a) realizują projekty, których zakres obejmuje oszczędzanie zasobów naturalnych 

http://www.idea3w.org/
https://forms.office.com/e/rAgMFMYcfG
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b) opracowują technologie z wykorzystaniem jednego z trzech zasobów – wody, wodoru, węgla – 

które docelowo pozytywnie wpłyną na jakość życia i zdrowie człowieka oraz wspierają ochronę 

środowiska naturalnego.  

2. Konkurs ma na celu promowanie najciekawszych innowacji z obszaru 3W w Polsce oraz podmioty, które 

realizują projekty w tym zakresie.  

3. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich rozwiązań i projektów podczas III 

Kongresu 3W zaplanowanego w 2023 r.  

 

§ 3  

Zgłoszenie Projektu Konkursowego 

 

1. Zgłoszenia Projektu Konkursowego do Konkursu przyjmowane są poprzez Formularz Zgłoszeniowy 

online, który dostępny jest na stronie https://forms.office.com/e/rAgMFMYcfG 

2. Formularz Zgłoszeniowy będzie udostępniony od dnia 28 lutego 2023 r. od godziny 12:00 do 9 marca 

2023 r. do godziny 23:59. 

3. Na jednym (1) Formularzu Zgłoszeniowym zgłoszenia do Konkursu może dokonać tylko jeden (1) 

Uczestnik. Każdy Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego. 

4. Organizator przyjmie wyłącznie kompletne Formularze Zgłoszeniowe zawierające:  

a) dane kontaktowe (imię, nazwisko osoby zgłaszającej Projekt Konkursowy, adres e-mail, numer 

telefonu); 

b) krótki opis Projektu Konkursowego (ok. 1200 znaków ze spacjami) i opcjonalnie prezentacja 

Power Point (max. 5 MB, do 10 slajdów); 

c) zgodę na udział w Konkursie; 

d) zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby zgłaszającej Projekt; 

e) zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonych Projektów do celów promocyjnych 

Konkursu oraz Idei 3W. 

f) akceptację Regulaminu Konkursu. 

5. Formularze Zgłoszeniowe niespełniające warunków Regulaminu lub złożone po terminie nie podlegają 

rozpatrzeniu. Decydująca jest data wpłynięcia Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Projektów konkursowych: 

a) zgłoszonych przez Uczestników będących obywatelami Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi 

albo mających siedzibę na terenie tych państw; lub 

b) których twórcami byli obywatele ww. krajów. 

 

 

§ 4  

Wybór Projektów Konkursowych 

 

https://forms.office.com/e/rAgMFMYcfG
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1. Konkurs składa się 3 (trzech) etapów. 

2. Etap I: nabór zgłoszeń poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie 

https://forms.office.com/e/rAgMFMYcfG od dnia 28 lutego od godziny 12:00 do 9 marca 2023 r. do 

godziny 23:59.  

3. Etap II (eliminacyjny): Wyłonienie przez Kapitułę Konkursu maksymalnie dziesięciu (10) projektów  

i ogłoszenie ich autorów (nominowanych do Etapu III) na stronie www.idea3W.org do dnia 10 marca 

2023 r. do godziny 16:00.  

4. Nominowani zostaną powiadomieni o wyborze Projektu Konkursowego drogą mailową (na adres 

podany w Formularzu Zgłoszeniowym) najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r. W treści wiadomości 

znajdzie się zaproszenie na organizowaną we Wrocławiu dnia 17 marca 2023 r. konferencję „UMW 

Zielona Uczelnia w zielonym mieście”.  

5. Informacja o rozstrzygnięciu II etapu Konkursu zostanie opublikowana również na stronie internetowej 

www.idea3W.org.  

6. Etap III (finałowy): Podczas konferencji „UMW Zielona Uczelnia w zielonym mieście” we Wrocławiu w 

dniu 17 marca 2023 r. zostaną zarejestrowane przez Organizatora z udziałem nominowanych krótkie 

filmy wideo tzw. elevator pitch (ok. 2-3 minutowa prezentacja Projektu Konkursowego). 

7.  Kapituła Konkursu do dnia 30 marca 2023 r. dokona oceny zarejestrowanych filmów wideo elevator 

pitch, o których mowa w pkt. 6 i wybierze Laureatów konkursu, którzy w nagrodę otrzymają możliwość 

zaprezentowania swojego projektu na scenie głównej III Kongresu 3W, który odbędzie się w 2023 r. 

8. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie w Konkursie drogą mailową (na adres wskazany w 

Formularzu Zgłoszeniowym) najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. Informacja o wynikach Konkursu 

zostanie opublikowana również na stronie internetowej www.idea3W.org oraz na profilu LinkedIn Idea 

3W.  

9. W celu promocji Idei 3W oraz Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania 

wybranych filmów wideo tzw. elevator pitches na profilu Idea 3W w serwisie LinkedIn. W tym zakresie 

Uczestnik udziela Organizatorowi na okres 4 lat niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej 

terytorialnie licencji. 

10. Rozstrzygnięcia Kapituły konkursu są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 

 

§ 5  

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu jako nagrodę otrzymają możliwość wzięcia udziału w III Kongresie 3W, który odbędzie 

się w 2023 r. oraz zaprezentowania swojego projektu na scenie głównej tego wydarzenia, przed 

szerokim audytorium.  

2. Bank Gospodarstwa Krajowego oświadcza, że jest Organizatorem III Kongresu 3W zaplanowanego w 

2023 r. 

3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

https://forms.office.com/e/rAgMFMYcfG
http://www.idea3w.org/
http://www.idea3w.org/
https://www.linkedin.com/company/idea3w/
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4. Laureaci będący osobami fizycznymi podlegają zwolnieniu z podatku od wartości nagrody, z uwagi iż 

konkurs organizowany jest z dziedziny nauki zaś wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł (art. 21 

ust 1 pkt 68 ustawy o PIT). W przypadku laureatów będących osobami prawnymi wartość nagrody 

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychód osoby prawnej. 

§ 6 

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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: „RODO”) Podmiotów biorących udział w Konkursie jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 7, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 

r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 525-00-12-372, 

REGON 000017319 (dalej: „Administrator”, „Organizator”). 

2. Dane osobowe Podmiotów będą przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji zgłoszeń, kontaktu z Podmiotami, wyłonienia 

nominowanych i laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników, w tym publikacji elevator pitch oraz 

projektów konkursowych, uzgadniania udziału nominowanych w konferencji „UMW Zielona Uczelnia w 

zielonym mieście” oraz w przypadku laureatów udziału w III Kongresie 3W - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na promocji założeń idei 3W 

wśród podmiotów, które tworzą innowacyjne rozwiązania w obszarze wody, wodoru i węgla 

b) w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile będzie miało to zastosowanie) - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

c) w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Podmiotów z tytułu udziału w Konkursie (o ile będzie 

miało to zastosowanie) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO  

d) w celu udzielenia i realizacji licencji zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO  

e) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.   

3. Dane Uczestników Konkursu będę przetwarzane nie dłużej niż do ustania celów przetwarzania określonych  

w ust. 2. 

4. Odbiorcami danych Uczestników mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy Organizatora i instytucje 

ustawowo upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora 
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i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.  

5. Uczestnikom przysługuje prawo do: 

a) uzyskania dostępu do podanych danych oraz informacji na temat przetwarzania danych, w tym o 

kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. 

b) żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, 

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli 

spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

d) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, 

e) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego umożliwiającym ich 

przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

f) wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych - w 

zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 

g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

6. Podanie danych osobowych przez Podmioty jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie 

danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.   

7. Dane nie będą służyły profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane mailowo na 

adres: iod@bgk.pl lub korespondencyjnie na adres tymczasowej siedziby: Bank Gospodarstwa Krajowego 

Inspektor Ochrony Danych Bud. VARSO 2 ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.idea3w.org.  

2. Organizator Konkursu może odwołać lub przerwać Konkurs w każdym czasie. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających 

postanowienia Regulaminu. 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz 

rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.  

mailto:iod@bgk.pl

