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REGULAMIN WYDARZENIA 

PLASTIC SCIENCE CHALLENGE 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki, na jakich odbywa 

się wydarzenie pod nazwą: „Plastic Science Challenge” (dalej „Wydarzenie”). 

2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 27 października 2018 roku w Centrum Wiedzy i 

Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska, Plac Grunwaldzki 11, 50-

377 Wrocław, Budynek D-21, Wejście A, Sala 003. 

3. Organizatorem oraz sponsorem nagród Wydarzenia jest Scitech Fund Sp. z o. 

z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Szeligowskiego 6b, 20-883, Lublin (dalej “Organizator”). 

4. Partnerem strategicznym Wydarzenia jest Nestle Polska, z siedzibą w Warszawie 

(adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa) 

5. Partnerami organizacyjnymi Wydarzenia są: 

a. Edulab Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14B,  02 - 676 

Warszawa)  

b. Politechnika Wrocławska. 

5. Celem Wydarzenia jest stworzenie koncepcji rozwiązania technologicznego 

pomagającego w aktywnym rozwoju innowacyjnych technologii wykorzystywanych 

w recyklingu, wtórnym wykorzystaniu tworzyw sztucznych, opracowaniu metod 

wykorzystania materiałów odnawialnych w produkcji plastiku i budowaniu 

świadomości znaczenia redukcji plastiku w ekosystemie (dalej „Konkurs”). 

6. Przedmiotem prac konkursowych jest prezentacja przedstawiająca projekty w fazie 

proof of principle (dalej „Projekt’), rozumianej jako wczesna faza polegająca 

na właściwej weryfikacji pomysłu.  

7. Uczestnik przystępując do Konkursu zapoznaje się z treścią Regulaminu. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie. Udziela niezbędnych do udziału w Wydarzeniu i Konkursie zgód. 
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§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU 

1. Udział w Wydarzeniu i Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Udział w Wydarzeniu i Konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia (dalej 

“Uczestnik”). 

3. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest rejestracja online dostępna na stronie 

internetowej: sciencechallenge.evenea.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia będą 

przyjmowane do 26 października 2018 roku do godziny 23:59.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji na adres 

mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą 

elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących 

od Organizatora i Partnerów organizacyjnych, a także na wykorzystywanie 

przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 

systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne. 

5. Organizatorzy będą przyjmować zgłoszenia zarówno indywidualne, jak i zespołowe, 

z zastrzeżeniem że liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo zwiększenia liczby Uczestników Wydarzenia i zaproszenia 

na Wydarzenie większej liczby osób. 

6. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest uznane za zaakceptowane w momencie 

otrzymania wiadomości zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie do udziału 

w Wydarzeniu, wysłanej przez Organizatora na wskazany w formularzu adres e-mail 

Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia przed dniem 

27 października 2018 r. 

7. W Wydarzeniu mogą brać udział osoby indywidualne jak również zespoły 

składające się z minimalnie 2 (dwóch) a maksymalnie 5 (pięciu) Uczestników (dalej 

“Zespół”). 

8. Zgłoszenia w imieniu Zespołu dokonuje Uczestnik upoważniony do dokonania tej 

czynności przez pozostałych Uczestników (dalej „Zgłaszający”). Przed rozpoczęciem 

Konkursu wszyscy Uczestnicy tworzący dany Zespół zapoznają się z postanowieniami 

Regulaminu i udzielają niezbędnych do udziału w Wydarzeniu i Konkursie zgód. 
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9. Uczestnicy, którzy złożyli Zgłoszenia indywidualne zostaną podzieleni przez 

Organizatora na Zespoły, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy dobór Uczestników nie 

pozwala na stworzenie Zespołów zgodnych z § 2 ust. 7, Organizator ma prawo 

odmówić danemu Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika lub/i Zespołu 

z Wydarzenia w przypadku braku przestrzegania Regulaminu lub/i bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

11. Organizator nie przewiduje  zdalnego udziału w Wydarzeniu przez Uczestników. 

12. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się: 

a) w trakcie Wydarzenia przestrzegać przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Regulaminu; 

b) wykonywania Projektu wyłącznie samodzielnie i na podstawie 

pomysłu/założenia, których są wyłącznymi autorami oraz dysponują pełnymi 

autorskimi prawami majątkowymi do nich; 

c) wykonywać Projekty nienaruszające  ogólnie przyjętych norm społecznych, 

w szczególności nie zawierających treści przeznaczonych dla osób poniżej 18 

roku życia, treści rasistowskich, ksenofobicznych, erotycznych, brutalnych, bądź 

w jakikolwiek inny sposób naruszających przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego lub/i godzących lub naruszających  dobra osobiste, autorskie 

prawa majątkowe i osobiste, a także jakiekolwiek inne prawa  własności 

intelektualnej osób trzecich. 

 

§ 3 PRZEBIEG WYDARZENIA 

1. Wydarzenie rozpocznie się 27 października 2018 roku o godzinie 9:00.  

2. Wydarzenie zakończy się 27 października 2018 roku o godzinie 21:00. 

3. Organizator w trakcie Wydarzenia zapewni Uczestnikom: 

a) dostęp do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi; 

b) zasilanie elektryczne; 

c) wyżywienie oraz napoje; 

d) wsparcie osób posiadających wiedzę ekspercką (dalej „Mentor”). 
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4. Uczestnicy przygotują Projekty w trakcie Wydarzenia w całości samodzielnie, 

korzystając z własnego sprzętu. Organizator nie zapewnia nadzoru nad mieniem 

Uczestników. 

5. Zadaniem Mentora w czasie Wydarzenia jest wsparcie Zespołów, udzielanie porad 

oraz odpowiedzi na pytania, z zastrzeżeniem że Mentorzy nie są przeznaczeni 

do obsługi danego Zespołu i dzielą swój czas między wszystkich Uczestników. 

6. Prezentacja Projektów stworzonych przez poszczególne Zespoły rozpocznie się 27 

października 2018 roku o godzinie 17:00 wg. kolejności podanej przez Organizatora 

z zastrzeżeniem iż, godzina prezentacji może ulec zmianie o czym Uczestnicy zostaną 

poinformowani w trakcie Wydarzenia. 

 

§ 4 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Projekty zostaną ocenione przez Jury składające się z osób zaproszonych do udziału 

w Wydarzeniu przez Organizatora (dalej „Jury”). 

2. Czas na prezentację Projektu przed Jury wynosi maksymalnie 5 minut dla każdego 

Zespołu.  

3. Czas na sesję Q&A wynosi maksymalnie do 5 minut.  

4. Projekty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

a) stopień innowacyjności 

b) zasadność/trafność pomysłu 

c) łatwość wdrożenia 

d) potencjał biznesowy 

e) odpowiedzialność społeczna 

f) zaangażowanie konsumentów 

g) założenia budżetowe 

h) przygotowanie / gotowość Uczestników Zespołu. 

5. Projekty nie dotyczące Wyzwań dostępnych na stronie internetowej 

www.sciencechallenge.eu (sekcja wyzwania) nie podlegają ocenie w Konkursie. 

http://www.sciencechallenge.eu/
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6. Każdy członek Jury będzie oceniał prace konkursowe indywidualnie w skali od 1 do 

10 (1- najniższa ocena a 10-najwyższa). Ocena końcowa jest sumą ocen przyznanych 

w ramach 8 wyróżnionych kryteriów. 

7. Organizator zakłada wyłonienie zwycięskiego Projektu na podstawie najwyższej 

liczby punktów Jury. 

8. W przypadku, gdy dwa lub więcej Projektów otrzyma równą ocenę końcową, 

decyduje głos przewodniczącego Jury. 

9. Jury przyzna nagrodę Uczestnikom zwycięskiego Projektu. 

10. Nagroda w postaci dalszego wsparcia rozwoju Projektu zostanie przyznana 

Uczestnikom zwycięskiego Projektu i będzie ona obejmować wsparcie finansowe 

w wybranej lokalizacji na terytorium Polski w wysokości do 10  tysięcy euro – 

na przygotowanie proof of principle Projektu (wczesna weryfikacja pomysłu) 

obejmujące m.in. wynajęcie laboratorium i innej niezbędnej infrastruktury 

do przygotowania PoP, zakup materiałów, itp., z zastrzeżeniem, iż dokładne 

przeznaczenie przyznanego wsparcia finansowego  musi być ustalone 

z Organizatorem i nastąpi najpóźniej w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia 

Wydarzenia. Dodatkowo zwycięski Projekt ma możliwość pozyskania inwestycji do 

250.000 tys. euro od Organizatora. 

11. Wszelkie odwołania dotyczące wyników Wydarzenia mogą być zgłaszane 

pisemnie bądź drogą  elektroniczną na adres Organizatora. Zgłoszenie odwołania 

powinno zawierać dane Uczestnika umożliwiające jego identyfikację, a także 

wskazanie podstaw odwołania wraz z uzasadnieniem. Odwołania Organizator 

rozpatruje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od wpłynięcia 

odwołania. O wyniku rozpoznania odwołania zostanie powiadomiony w wiadomości 

wysłanej na adres podany w odwołaniu. 

 

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Uczestnikom muszą przysługiwać majątkowe prawa autorskie do utworów 

oraz do przedmiotów własności przemysłowej na których bazuje koncepcja Projektu. 

Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zweryfikowania tytułu prawnego 

w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie. Wyłącznie 

uprawnionymi z tytułu majątkowych praw autorskie do utworów oraz do przedmiotów 
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własności przemysłowej, jak również rezultatów prac wytworzonych w trakcie 

Wydarzenia i Konkursu  są Uczestnicy Zespołów. 

2. Uczestnik w Zgłoszeniu oświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac 

wykonanych podczas Wydarzenia oraz iż te prace nie naruszają jakichkolwiek praw 

osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność 

z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby 

w związku z udziałem w Wydarzeniu jak i wykonanym przez Uczestnika Projektem. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana 

wchodzi w  życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie 

www.sciencechallenge.eu.  

3. Organizator zastrzega, że zmiana daty Wydarzenia może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikające z odwołania lub zmiany daty Wydarzenia a wszelkie roszczenia z tego 

tytułu zostają wyłączone. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Obowiązek 

informacyjny stanowi Załącznik do Regulaminu. 

5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP 

i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. 

6. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz 

osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren, 

w którym odbywa się Wydarzenie. 

7. Wszelkie naruszenia Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych 

osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia 

Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Wydarzeniu. 
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Zgoda na utrwalanie i powielanie wizerunku: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć 

oraz nagrań video wykonanych podczas wydarzenia „Plastic Science Challenge” w 

dniu 27 października 2018 r. organizowanego przez: Scitech Fund Sp. z o. o. z siedzibą 

w Lublinie, (adres: ul. Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin, nr KRS 0000698060, NIP: 

7123348595, REGON: 368451542) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

Zgoda obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi bez 

ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych na wszelkich nośnikach oraz 

wszelkich polach eksploatacji jako utworu audiowizualnego, w szczególności 

wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, obróbkę i powielanie wizerunku 

za pośrednictwem dowolnego medium, prawo publicznego odtwarzania, 

wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania wizerunku 

i  wypowiedzi, w tym w sieci Internet, prawo do nadawania analogowego i cyfrowego  

za pomoc wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

satelitarną lub platformy i sieci kablowe. 

 

Zgody marketingowe: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Scitech Fund Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie, 

(adres: ul. Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin, nr KRS 0000698060, NIP: 7123348595, 

REGON: 368451542) korespondencji na adres mailowy podany w formularzu 

zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o 

treści marketingowej pochodzących od Organizatora i Partnerów organizacyjnych 

w rozumieniu Regulaminu 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Scitech Fund Sp. z o. o. z siedzibą 

w Lublinie, (adres: ul. Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin, nr KRS 0000698060, NIP: 

7123348595, REGON: 368451542) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

dla osoby biorącej udział w Wydarzenia 

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) Scitech Fund spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przekazuje następujące informacje 

dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administrator 

Pani/Pana 

danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o 

tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane 

osobowe, jest Scitech Fund spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. 

Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin), zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VU 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000698060, wysokość kapitału zakładowego 10000 

PLN, NIP: 7123348595, REGON: 368451542 (dalej 

Spółka lub Administrator). 

2. Kontakt w sprawach 

związanych z 

przetwarzaniem 

Pani/Pana danych 

osobowych 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych, a także we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych należy skontaktować się 

Administratorem na piśmie na adres: Scitech Fund 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Lublinie (adres: ul. Szeligowskiego 6b, 20-883 

Lublin,), e – mail: contact@sciencechallenge.eu. 

 

3. Inspektor ochrony 

danych osobowych 

Inspektorem ochrony danych osobowych zgodnie z 

treścią art. 158 ust. 1 ustawy o chronię danych 

osobowych jest Scitech Fund spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. 

Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin,), e – mail: 

contact@sciencechallenge.eu. 
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4. Zakres Pani/Pana 

danych osobowych 

przetwarzanych przez 

Spółkę 

1. Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, nr tel.; 

2. miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy, kierunek 

studiów, nazwa Uczelni;  

3. wykształcenie; przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia; 

4. informacje o projekcie 

 

 

5. Cel/Cele 

przetwarzania 

Pani/Pana danych 

osobowych (wraz ze 

wskazaniem podstawy 

prawnej) 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana 

przetwarzane są w następujących celach: 

1. przeprowadzenia procesu naboru do udziału w 

Wydarzeniu „Plastic Science Challenge” w dniu 

27 października 2018 r. (podstawa 6 ust. 1 lit. a 

RODO); 

2. przeprowadzenie Wydarzenia „Plastic Science 

Challenge” w dniu 27 października 2018 r. 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

6. Kategorie odbiorców 

Pani/Pana danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane 

następującym podmiotom: 

1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

Spółki: 

a) członkom Jury uczestniczącym w procesie 

oceny Projektów w ramach Wydarzenia; 

b) Mentorom w procesie oceny Projektów w 

ramach Wydarzenia. 

7. Informacje o zamiarze 

przekazania danych 

osobowych do 

państwa trzeciego lub 

organizacji 

międzynarodowej 

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana 

danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Okres, przez który dane 

osobowe będą 

przechowywane 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą 

przetwarzane do czasu zakończenia realizacji 

Wydarzenia i rozpoznania odwołań od wyników 

Konkursu, chyba że zostały udzielone zgody na 

przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana 

dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

9. Prawo do żądania od 

Administratora dostępu 

do Pani/Pana danych 

osobowych  

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu 

przetwarzania danych osobowych, a także 

uzyskania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu. 
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10. Prawo do żądania 

sprostowania 

Pani/Pana danych 

osobowych 

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe 

lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania 

sprostowania danych osobowych. 

11. Prawo do żądania 

usunięcia Pani/Pana 

danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych 

Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu 

tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 

niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony 

roszczeń prawnych. 

12. Prawo do żądania 

ograniczenia 

przetwarzania 

Pani/Pana danych 

osobowych 

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma 

Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

13. Prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec 

przetwarzania 

Pani/Pana danych 

osobowych 

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych 

osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących 

Pani/Pana danych. 

14. Prawo do przenoszenia 

Pani/Pana danych 

osobowych  

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w 

ustrukturyzowanym powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i 

przesłać te dane innemu administratorowi lub 

zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane 

wskazanemu administratorowi. 

15. Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza RODO. 

 

16. Prawo do cofnięcia 

zgody  

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym 

momencie udzielonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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17. Zasada podania 

danych osobowych 

Do udziału Pani/Pana w procesie naboru do udziału 

w Wydarzeniu wymaga się podania przez 

Panią/Pana danych wskazanych Zgłoszeniu. 

Podawanie innych danych jest uzależnione 

wyłącznie od treści CV przekazywanego przez 

Panią/Pana w toku procesu naboru do udziału w 

Wydarzeniu i na podstawie Pani/Pana zgody. 

18. Informacje 

o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, 

w tym o profilowaniu 

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany 

decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie 

danych przekazanych przez Panią/Pana. 

 

 

Wyrażam/wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich/naszych danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru do udziału w 

Wydarzeniu „Plastic Science Challenge” w dniu 27 października 2018 r. 

Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z obowiązkiem informacyjnym wykonywanym przez 

Spółkę na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 


