REGULAMIN PLEBISCYTU
„WIRTUOZ BIZNESU”

Ogólne warunki przyznawania przez
Konsorcjum Naukowo Edukacyjne S.A.
Nagrody „Wirtuoz Biznesu”

PRAMBUŁA
Nagroda stanowi zaświadczenie o rzetelności, znajomości i stosowaniu przepisów prawa
oraz przestrzeganiu wysokich standardów obowiązujących w biznesie oraz działalności publicznej.
Wyróżnienie to powstało z myślą o instytucjach i firmach, które poprzez swoją działalność
przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego i intelektualnego naszego kraju. Przyznając tę nagrodę
pragniemy w szczególności docenić te firmy i organizacje, które stanowią doskonały przykład jak
w sposób rzetelny i uczciwy można osiągnąć sukces.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

Ogólne warunki Plebiscytu „Wirtuoz Biznesu” mają zastosowanie do każdej edycji
konkursu prowadzonego przez Konsorcjum Naukowo Edukacyjne S.A.

2.

Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania przez Konsorcjum Nagrody
„Wirtuoz Biznesu” oraz Statuetki i Certyfikatu w ramach Plebiscytu „Wirtuoz Biznesu” .
Organizator Plebiscytu ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona podmiotów celem
wyłonienia tych spełniających najwyższe standardy w danej dziedzinie.

3.

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu użyto wymienionych zwrotów, należy je
rozumieć w podanym niżej znaczeniu:


Plebiscyt „Wirtuoz Biznesu” – Konkurs organizowany przez Konsorcjum NaukowoEdukacyjne S.A w ramach, którego przyznawany jest certyfikat zaświadczający
o rzetelności, znajomości i stosowaniu przepisów prawa oraz przestrzeganiu wysokich
standardów

obowiązujących

w

biznesie

oraz

działalności

publicznej

z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie (Edukacja, Biznes, Instytucja,
Nagroda specjalna, Organizacja społeczna, inne ogłoszone w danej edycji).

•

Lider Konsorcjum – Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą
przy ul. H. Sienkiewicza 19, 25-307 Kielce, NIP: 6572943852, REGON: 382835941, konto
ING Bank Śląski: 42 1050 1416 1000 0090 3179 4762

•

Konferencja – coroczne wydarzenie organizowane przez Konsorcjum,

•

Podmiot certyfikujący – organizator Plebiscytu, podmiot krajowy - Konsorcjum
Naukowo-Edukacyjne S.A. – przyznający Nagrodę (w postaci Zaświadczenia),
Statuetkę i Certyfikat zgodnie z przyjętymi standardami, uprawniony do weryfikacji
danych dotyczących:

a)

podmiotu ubiegającego się o wyróżnienie (Wnioskodawca).

b)

osób

uprawnionych

do

reprezentacji

lub

umocowanych

w

imieniu

Wnioskodawcy.

•

Wnioskodawca - podmiot (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), gospodarujący i posiadający

siedzibę na terenie kraju (Rzeczypospolita Polska), prowadzący działalność przez
okres minimum 2 lat, ubiegający się o przyznanie certyfikatu lub o jego przedłużenie,

• Baza Lidera Konsorcjum – strona www.wirtuozbinesu.eu
• Laureat Plebiscytu – Wnioskodawca, który przeszedł pozytywną weryfikację wstępną,
złożył prawidłowe oświadczenia oraz rozpoczął działalność przed rokiem 2019, prowadzi
ją nieprzerwanie do dziś i otrzymał od Podmiotu Certyfikującego Nagrodę w postaci
certyfikatu oraz statuetki.
WARUNKI ORAZ UPRAWNIENIA UCZESTNICTWA
§2
1. Zaproszeni goście mają możliwość udziału w Konferencji organizowanej przez Lidera
Konsorcjum, która to jest bezpłatna.
2. Podmiot Certyfikujący dołoży staranności podczas tworzenia kompletnej listy podmiotów
prowadzących działalność w danej branży.
3. Brak udziału w plebiscycie nie skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego po
stronie Wnioskodawcy.
4. Nagroda przyznawana jest przez Podmiot certyfikujący.
5. Dokumenty złożone przez Wnioskodawców oceniane są pod względem formalnym.
6. Laureat Nagrody „Wirtuoz Biznesu” ma możliwość wykupienia pakietu marketingowego
o którym mowa w § 4.
7. Laureaci Nagrody którzy odebrali Statuetkę i Certyfikat wchodzącą w skład pakietu
marketingowego mają możliwość wpisana się do Bazy Lidera Konsorcjum. Informacja
opublikowana jest na stronach internetowych danej edycji Plebiscytu.
8. Każdy Laureat ma prawo do edycji swoich danych - w tym celu należy skontaktować się
z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie Plebiscytu.
9. Każdy Laureat ma prawo do usunięcia jego danych z listy.
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
§3
Wnioskodawca starający się o uzyskanie wyróżnienia (Nagrody) przekazuje na rzecz
Podmiotu Certyfikującego zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:

a) niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
b) niezaleganiu do Urzędu Skarbowego z opłatami podatku dochodowego, podatku
VAT, podatku od wynagrodzeń, podatku od umów zlecenia i o dzieło,
c) nieobciążeniu rachunku bankowego zajęciami wierzytelności,
d) niekaralności członków Zarządu lub osób reprezentujących podmiot z tytułu
prowadzonej działalności,
e) regulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli oraz pracowników z tytułu stosunku
pracy,
f) braku obciążeń wyrokami sądowymi ograniczającymi wiarygodność podmiotu,
g) nienałożeniu przez Państwową Inspekcję Pracy decyzji o ograniczeniach
w zakresie prowadzonej działalności,
- na dzień złożenia zgłoszenia.
PAKIET MARKETINGOWY
§4
1. Laureat Nagrody po opłacenia kwoty 500 zł brutto (słownie pięćset złotych brutto)
otrzymuje pakiet marketingowy.
2. Pakiet marketingowy obejmuje:

• Certyfikat w wersji drukowanej;
• certyfikat w wersji elektronicznej dla celów promocyjnych (na życzenie
Wnioskodawcy);

• ozdobna statuetka
• możliwość wpisania się do Bazy Lidera Konsorcjum.
3. Materiały marketingowe zostaną wręczone przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
4. Laureat zobowiązuje się do nieprzekazywania materiałów do użytku osób trzecich zobowiązuje

się

przedsiębiorstwa.

do użytkowania

tych

materiałów

tylko na potrzeby swojej

WYCOFANIE WYRÓŻNIENIA
§5
1. O Nagrodę Wnioskodawca może ubiegać się wielokrotnie, za każdym razem zobowiązany
jest do składania kompletu dokumentów wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu.
2. Podmiot certyfikujący ma prawo wycofać upoważnienie do posługiwania się ww.
Certyfikatem i Statuetką przez Laureat w sytuacji gdy:
a. swoim działaniem narusza zasady obowiązujące w relacjach gospodarczych,
b. podał on nieprawdziwe informacje w składanych dokumentach.
3. W przypadku wycofania upoważnienia o którym mowa w § 5 ust. 2 lub utraty jego
ważności Laureat traci prawo posługiwania się certyfikatem i statuetką, a dane Laureata
usuwa się z Bazy Lidera Konsorcjum w trybie natychmiastowym.
DANE OSOBOWE I KLAUZULA RODO
§6
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Konsorcjum informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych Wnioskodawców biorących udział w Plebiscycie jest:
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 19,
25-307 Kielce;
2. dane osobowe Wnioskodawców zbierane są podczas składania zamówień pakietów
marketingowych. Dane te przetwarzane są na potrzeby wysyłki materiałów;
3. dane osobowe Wnioskodawców przetwarzane będą w celu realizacji edycji Plebiscytu na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4. odbiorcą danych osobowych będą również przedsiębiorstwa kurierskie;
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6. w celu utworzenia zestawienia Konsorcjum posługuje się nazwami handlowymi,
używanymi przez Wnioskodawców i publikuje je w Bazie Lidera Konsorcjum.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Konsorcjum.

2. Skargi i wnioski związane ze stosowaniem regulaminu należy składać do Konsorcjum.
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
4. Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny i nie powoduje powstania roszczenia po
którejkolwiek ze stron.
5. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do
rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo sądu powszechnego dla Konsorcjum.
6. Postanowienia

niniejszego

regulaminu

mają

charakter

rozłączny,

a

uznanie

któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
7. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w formie uchwały
Zarządu Konsorcjum.

Organizator Plebiscytu:
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
ul. H. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce
tel. 41 33 08 800
e-mail: sekretariat@konsorcjum.edu.pl

