REGULAMIN RAPORTU „TOP DISRUPTORS IN HEALTHCARE”
I. Sekcja ogólna: Zasady i Założenia
1. Dlaczego warto żebyś wypełnił ankietę w Raporcie?
Zauważamy, że jest wiele firm, które mają chęci i możliwości do inwestowania w młode, obiecujące
startupy, a także wiele placówek wykonujących działalność leczniczą, które rozglądają się za
innowacyjnymi rozwiązaniami, jednak okazuje się, że mimo to, wcale nie tak łatwo rozpocząć
współpracę. Wszystkie strony zgodnie przyznają, że brakuje im wiedzy o możliwościach, aktualnych
informacji z rynku oraz podstaw do rozmowy, która umożliwiłaby współpracę pomiędzy nimi.
Przygotowywany przez nas Raport to pierwszy krok, który ułatwi budowanie partnerstw i będzie
wspierać zarówno Was w osiągnięciu Waszych aktualnych celów, jak i firmy medyczne oraz fundusze
inwestycyjne umożliwiając im nawiązanie współpracy z ciekawymi startupami.
2. Z czego wynika zakres danych?
Lista pytań została zaprojektowana na drodze konsultacji z uznanymi Funduszami Inwestycyjnymi i
Liderami branży medycznej. Pozwoli nam przygotować wpis o Waszym projekcie zawierający
podstawowe informacje o produkcie, etapie rozwoju oraz potrzebach. Część pytań w niniejszej ankiecie
jest obowiązkowa, ponieważ tylko w taki sposób możemy zaprezentować Wasze rozwiązanie
potencjalnym klientom i inwestorom w pełny i wartościowy sposób. Przygotowaliśmy również kilka
dodatkowych pytań - odpowiedź na nie jest nieobowiązkowa, pomoże nam jednak zrozumieć ideę
Waszej działalności na tyle, by polecić Wam właściwych inwestorów i partnerów, którzy mogą
wesprzeć realizację Waszych celów!
3. Komu udostępniasz dane wskazane w niniejszej ankiecie?
Dane zostaną udostępnione:
1. Ligii Kornowskiej-Najbuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą wZdrowiu Ligia
Kornowska-Najbuk, NIP: 5272863628,
2. wZdrowiu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000953569
(dalej jako: "organizatorzy" lub "administratorzy"), podmioty te będą również administratorami danych
osobowych zawartych w ankiecie. Dane osobowe będą wykorzystane w celu wskazanym niżej z obowiązkiem informacyjnym z art. 13 i 14 RODO możesz zapoznać się w kolejnym punkcie.
4. Co zrobimy z danymi wskazanymi w ankiecie?
a) Część ze wskazanych danych wykorzystamy do stworzenia publicznie dostępnego raportu
dotyczącego startupów i jego kolejnych edycji. Informacje, przy których znajdzie się adnotacja, że
pojawią się jedynie w rozszerzonej wersji Raportu, będą przekazywane tylko zgodnie z pkt 4. lit. b).
Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania jedynie części informacji o Waszym startupie.
b) Dane wskazane w ankiecie możemy również udostępnić potencjalnym inwestorom i firmom
działającym w ochronie zdrowia/ life sciences w celu zainteresowania ich Waszym startupem zobowiążemy je do zachowania poufności danych, jednak nie odpowiadamy za ich działania
w odniesieniu do tych danych.

c) Dane wskazane w ankiecie możemy również wykorzystać celach marketingowych, w tym
zaproponowania twojemu startupowi dodatkowych korzyści (np. konsultingu, udziału w konferencjach
czy warsztatach itp.), w tym celu możemy udostępnić je podmiotom trzecim, zobowiążemy te podmioty
do zachowania poufności danych, nie odpowiadamy za ich działania w odniesieniu do tych danych.
Dane te możemy również wykorzystać także poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną.
d) Dane wskazane w ankiecie mogą zostać umieszczone na platformie do wymiany danych o roboczej
nazwie Heliosphere, łączący środowisko startupów healthcare & life sciences ze stroną publiczną,
inwestorami, ośrodkami medycznymi oraz sektorem prywatnym (med/tech/legal etc.) („Heliosphere”),
przy czym nie odpowiadamy za prawidłowe i stałe działanie tej platformy i nie gwarantujemy, że dane
zostaną tam umieszczone.
5. Czy będę za coś płacił?
a) wypełnienie ankiety i publikacja startupu w raporcie są dla startupu nieodpłatne;
b) w przypadku realizacji na rzecz twojego startupu działań dodatkowych, np. pozyskania inwestora
i/lub obsługi transakcji, świadczenia usług konsultingowych czy też innych promocyjnych,
w niektórych sytuacjach możemy zaproponować realizację tych działań odpłatnie - w tej sytuacji
dostaniesz od nas konkretną ofertę z kosztorysem. Nie będziemy Cię niemiło zaskakiwać.
6. Do kogo skierowana jest ankieta?
W ramach Raportu będziemy zbierać dane i umieszczać informacje dotyczące podmiotów z sektora
healthcare. Jeśli nie jesteś podmiotem z tej branży, ale działasz w sektorze life sciences, to Twoje dane
możemy umieścić na platformie Heliosphere.
II Zgody i oświadczenia dotyczące materiałów
Dbamy, aby realizowane przez nas projekty były prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi
i z zachowaniem najwyższych standardów. W związku z tym niezbędne jest wyrażenie zgód
i oświadczeń, które pozwolą nam na prowadzenie prac. W niniejszym punkcie prezentujemy treści dot.
oświadczeń i zgód na końcu ankiety.
1. Wysyłając materiał zgłaszający oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b. posiada skuteczne prawnie umocowanie do reprezentowania
zgłaszającego,
c. jest twórcą wysłanego materiału oraz że dysponuje pełnią praw autorskich i praw
pokrewnych do materiału, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz jakiejkolwiek
osoby trzeciej,
d. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach
materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym
niniejszym regulaminem,

e. materiał nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
f.

materiał nie zawiera informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,

g. w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zwolni Organizatora z
odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem
materiału przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, prawa do wizerunku
oraz wynikające z faktu wystąpienia w Materiale nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji; obowiązek ten dotyczy także zwrotu wszelkich
kosztów, jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich,
h. wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału w całości lub we fragmentach
przez Organizatora w celu promocji jego lub jego działalności, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych,
i.

wyraża zgodę na oznaczenie materiału nazwą podaną przez niego przy przesyłaniu
materiału lub też udostępniania go anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,

j.

wszelkie, podane podczas przesyłania materiału, dane osobowe przekazuje
dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości przez
Organizatora w celu publikacji materiału w ramach licencji, o której mowa w ust. 2,

k. w przypadku przesyłania danych osobowych podmiotów trzecich oświadcza, że posiada
odpowiednią podstawę prawną do ich udostępnienia, a także zobowiązuje się do
spełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu administratora,
l.

wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail ze strony
Organizatora, partnerów danej edycji Raportu (lista partnerów zostanie umieszczona na
stronie internetowej Organizatora, a także zostanie wskazana w Raporcie i do
wiadomości publicznej), innych osób, które wykupią subskrypcję niezbędną do
otrzymania pełnej wersji Raportu oraz użytkowników portalu Heliosphere,

m. wyraża zgodę na kontakt w ramach urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ze strony Organizatora i
partnerów danej edycji Raportu - lista partnerów stanowi załącznik do Regulaminu, a
także zostanie wskazana w Raporcie i do wiadomości publicznej.
2. Wysyłając materiał, zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu
nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z materiału („Materiał”) poprzez:
a. publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na stronach internetowych
Organizatora oraz innych stronach internetowych samodzielnie lub w ramach Raportu
oraz do wersji papierowej Raportu

b. dodatkowo korzystanie w zakresie wszystkich znanych w dniu przesłania Materiału
pól eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych:
− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
− w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
− w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie.
c. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie Materiału.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji przesłanych Materiałów,
w szczególności odrzucenia Materiałów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, skrótów bądź przeróbek
przesyłanych Materiałów, w tym przeniesienia na inną technikę oraz włączenia Materiału do innego
utworu, eksploatowanego na polach wskazanych w ust. 2, i łączenia z innymi utworami, a Uczestnik
wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań i utworów tego typu i wykonywanie przez
Organizatora praw zależnych do Materiałów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oraz spośród odebranych Materiałów
i opublikowania wyłącznie niektórych z nich.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przesyłania Materiałów w sposób niezgodny
z Regulaminem.
III. RODO – obowiązek informacyjny z art. 13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ogólnego 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 („RODO”) informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych są:
a) Ligia Kornowska-Najbuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą wZdrowiu
Ligia Kornowska-Najbuk, NIP: 5272863628, ul. Żelazna 59/ 1405, 00-848 Warszawa, tel:
690875075
b) wZdrowiu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000953569, ul. Żelazna 59/ 1405,
00-848 Warszawa, tel: 690875075
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zawarte w ankiecie na podst. udzielonej przez
Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w następujących celach:

a) stworzenia publicznie dostępnego raportu dotyczącego startupów i jego kolejnych edycji.
b) podjęcia działań mających na celu zainteresowanie Państwa startupem potencjalnych
inwestorów i firm działających w ochronie zdrowia/ life sciences;
c) marketingu bezpośrednio, w tym zaproponowania Państwu dodatkowych korzyści (np.
konsultingu, udziału w konferencjach czy warsztatach itp.), a także przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną,
d) umieszczenia ich na platformie do wymiany danych Heliosphere, łączący środowisko
startupów healthcare & life sciences ze stroną publiczną, inwestorami, ośrodkami
medycznymi oraz sektorem prywatnym (med/tech/legal etc.).
Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z
wykreśleniem Państwa z Raportu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez podania
danych osobowych nie będzie możliwe umieszczenie informacji o Państwa działalności w
Raporcie.
3. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m. in.: firmy świadczące usługi doradztwa,
firmy świadczące usługi audytorskie, Fundusze Inwestycyjne, dostawcy rozwiązań chmurowych
wykorzystywanych przez Organizatora, jak również partnerzy Raportu, osoby, które wykupiły
subskrypcję niezbędną do otrzymania pełnej wersji Raportu oraz użytkownicy portalu
Heliosphere. Odbiorcami podstawowej wersji Raportu może być szeroka opinia publiczna.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do publikacji i korzystania z Raportu, nie
dłużej niż do dnia wycofania zgody. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana
dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, jako prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
− dostępu do danych;
− sprostowania danych, np. gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
− usunięcia danych, np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
przez administratora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenia sprzeciwu;
− ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych;
− zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
− przeniesienia danych, np. gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody
lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
− do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Państwa dane nie będą podlegały procesom polegającym na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu.

IV.RODO – obowiązek informacyjny z art. 14 RODO
Z uwagi na otrzymanie Państwa danych osobowych od podmiotów trzecich, zgodnie z art. 14 ogólnego
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 („RODO”) informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych są:
a) Ligia Kornowska-Najbuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą wZdrowiu
Ligia Kornowska-Najbuk, NIP: 5272863628, ul. Żelazna 59/ 1405, 00-848 Warszawa, tel:
690875075
b) wZdrowiu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000953569, ul. Żelazna 59/ 1405,
00-848 Warszawa, tel: 690875075
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zawarte w ankiecie na podst. swojego prawnie
uzasadnionego interesu polegającego na stworzeniu raportu przez administratora i wykorzystania
danych do marketingu usług własnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących
celach:
a) stworzenia publicznie dostępnego raportu dotyczącego startupów i jego kolejnych edycji.
b) podjęcia działań mających na celu zainteresowanie Państwa startupem potencjalnych
inwestorów i firm działających w ochronie zdrowia/ life sciences;
c) marketingu bezpośrednio, w tym zaproponowania Państwu dodatkowych korzyści (np.
konsultingu, udziału w konferencjach czy warsztatach itp.), a także przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną,
d) umieszczenia ich na platformie do wymiany danych Heliosphere, łączący środowisko
startupów healthcare & life sciences ze stroną publiczną, inwestorami, ośrodkami
medycznymi oraz sektorem prywatnym (med/tech/legal etc.).
3. Kategorie danych osobowych:
Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:
a) Imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) dane zawarte na profilu na LinkedIn,
e) osiągnięcia zawodowe,
f) kompetencje,
g) miejsce zatrudnienia.
4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m. in.: Firmy świadczące usługi doradztwa.
Firmy świadczące usługi audytorskie, Fundusze Inwestycyjne, jak również partnerzy Raportu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora i celu przetwarzania danych. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, jako
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych.
6. Źródło pochodzenia danych osobowych
Otrzymaliśmy Pana/Pani dane od osoby, która wypełniła ankietę dotyczącą raportu „TOP
DISRUPTORS IN HEALTHCARE”.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
− dostępu do danych;
− sprostowania danych, np. gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
− usunięcia danych, np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
przez administratora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenia sprzeciwu;
− ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych;
− zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
− przeniesienia danych, np. gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody
lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
− do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Państwa dane nie będą podlegały procesom polegającym na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu.

