Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu “ITelect”
z zakresu ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii (IT) oraz prawa
własności przemysłowej.

§1.
[Organizatorzy Konkursu]
Organizatorem konkursu ITELECT z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa
nowych technologii (IT) oraz prawa własności przemysłowej ("Konkurs") jest Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland ("Organizator"). Partnerem wspierającym
Organizatora przy przeprowadzaniu Konkursu w zakresie określonym w niniejszym
regulaminie jest kancelaria DLA Piper Wiater sp.k. ("Partner"). Partner nie jest
organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za jego przebieg i organizację.

§2.
[Cel Konkursu]
Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa
nowych technologii (IT) oraz prawa telekomunikacyjnego, rozwijanie aktywności
studenckiej, umożliwienie studentom sprawdzenia swojej wiedzy. Konkurs ma również na
celu promowanie studentów posiadających umiejętności formułowania praktycznych
rozwiązań problemów prawnych oraz rozumiejących procesy biznesowe.

§3.
[Uczestnicy Konkursu]
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci IV i V roku studiów prawniczych
z całej Polski.

§4.
[Etapy Konkursu]
1. Konkurs składa się z II etapów:
1.1. I etap: test internetowy, zwany dalej "testem",
1.2. II etap: ustny, zwany dalej "finałem".

§5.
[Przystąpienie do Konkursu]
1.

Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć wypełnienie i nadesłanie w
terminie

określonym

przez

Organizatora

formularza

zgłoszeniowego

udostępnionego na oficjalnej stronie Konkursu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

§6.
[Potwierdzenie rejestracji]
1. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego w ciągu 24
godzin od chwili jego otrzymania. Wraz z potwierdzeniem uczestnik otrzyma
szczegółowe informacje związane z I etapem Konkursu.
2. W przypadku braku otrzymania wyżej wspomnianego potwierdzenia uczestnik
zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem.

§7.
[I etap - test internetowy]
1. Test składa się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową
odpowiedź uczestnik otrzyma 1 pkt.
2. Pytania testowe będą dotyczyć trzech dziedzin prawa: ochrony danych
osobowych, nowych technologii, własności przemysłowej, po 5 pytań z każdej.
3. Test będzie dostępne w miejscu i o czasie wskazanym przez Organizatora.
4. Na rozwiązanie każdego pytania uczestnik będzie miał dwie minuty. Po upływie
tego czasu dane z testu (odpowiedzi uczestnika) zostaną zapisane przez system

i przekazane Organizatorowi konkursu. Jeśli uczestnik zakończy test wcześniej
niż regulaminowy czas, ten krótszy czas zostanie zarejestrowany w systemie.
5. Organizator poinformuje uczestników I etapu, czy zakwalifikowali się do finału
w ciągu 7 dni od rozwiązania testu.

§8.
[II etap - ustny]
1. Do etapu ustnego przechodzi sześć osób, które uzyskały najwyższy wynik
punktowy w teście.
2.

Etap ustny polega na przedstawieniu wystąpienia przez finalistów na jeden
z wcześniej wybranych tematów.

3. Prezentacja nie może przekraczać 10 slajdów.
4. W etapie ustnym członkowie Jury będą kierować się w szczególności
następującymi kryteriami:
4.1. znajomość zagadnienia związanego z wybranym do opracowania kazusem,
4.2. umiejętność logicznego myślenia,
4.3. umiejętność wyciągania prawidłowych wniosków,
4.4. umiejętność wyrażania praktycznych porad i biznesowego podejścia do
problemów prawnych,
4.5. umiejętność przedstawiania swojego stanowiska w danej sprawie,
4.6. wiedza z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii,
4.7. umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną, w tym terminologią
prawniczą związaną z tematem Konkursu.
5. W etapie ustnym opisanym w punkcie 4. powyżej, za każde z wymienionych
kryteriów członek Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 10 (gdzie 0 oznacza
najniższą wartość, a 10 najwyższą). Po przekazaniu wyników, Organizator
zwołuje posiedzenie Jury, w trakcie którego każdy z członków Jury może
przyznać jednemu dowolnie wybranemu uczestnikowi jeden dodatkowy punkt,
w głosowaniu tajnym.

§9.
[Zwycięzca Konkursu]
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik wybrany przez Jury, który zdobył
największą liczbę punktów w etapie ustnym wg kryteriów określonych w §8.
punkt 4. Jeżeli w wyniku procedury opisanej w § 8 dwa lub więcej wystąpień
uzyska taką samą liczbę punktów, decydujący głos o wyborze zwycięzcy ma
przewodniczący Jury. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i niezaskarżalne.
2. Organizator Konkursu i Partner zastrzegają sobie możliwość przyznania nagrody
specjalnej opisanej w § 10 punkt 3, po uwzględnieniu rekomendacji członków
Jury.

§10
[Nagrody]
1. Fundatorem nagrody jest Partner.
2. Nagrodą jes opłacenie kosztów uczestnictwa w “Summer ELSA Copenhagen Law
School on Intellectual Property Law” w Kopenhadze, odbywającym się w dniach
28 lipca - 4 sierpnia 2019 r.
3. Dodatkowo Partner może przyznać nagrody dodatkowe w postaci płatnego stażu
zwycięzcy oraz/lub studentom, których prace zostaną wyróżnione zgodnie
z niniejszym regulaminem. Odbycie płatnego stażu zależeć będzie od spełnienia
warunków kwalifikacyjnych ustalonych przez Partnera. Określenie wysokości
wynagrodzenia za odbycie stażu będzie należało do wyłącznej decyzji Partnera.
4. Nagrody, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, obejmują wyłącznie rok 2019
i nie przechodzą na kolejne lata. Nieskorzystanie z nagród wymienionych w tych
punktach jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

§11
[Zakończenie konkursu]
Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu telefonicznie lub pocztą
elektroniczną oraz zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się
w maju 2018 roku w Warszawie. Informacja o
każdemu z uczestników oraz dostępna na

wynikach Konkursu będzie przekazana

stronie internetowej

konkursu.

Wszelkie

koszty związane z uczestnictwem w uroczystości wręczenia nagród, a w szczególności
koszty podróży i zakwaterowanie ponoszą samodzielnie uczestnicy uroczystości.

§12
[Dane osobowe]
1. Administratorem danych

osobowych Uczestnika Konkursu jest Europejskie

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. f
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj.
prawnie uzasadniony interes Administratora - organizacja Konkursu, kontakt
z Uczestnikami Konkursu, informowanie o przebiegu i wynikach Konkursu oraz
wręczenie

nagród,

a także marketing

własny projektów, dokumentowanie

i archiwizacja działalności ELSA Poland - w przypadku zdjęć i filmów z wizerunkiem
Uczestnika Konkursu.
3. Przetwarzane będą następujące rodzaje danych osobowych Uczestnika Konkursu:
imię, nazwisko, uczelnia, rok studiów, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek
utrwalony w formie zdjęć oraz filmów przez ELSA Poland podczas uczestnictwa
Uczestnika Konkursu w II etapie Konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału
w Konkursie.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Konkursu,
jednak nie dłużej niż do czasu przeprowadzenia jego ewaluacji.
6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, przetwarzane będą w celu
prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej ELSA Poland,
Partnera Konkursu oraz Partnerów i Sponsorów ELSA Poland, prowadzonej między
innymi za pośrednictwem stron internetowych oraz serwisów społecznościowych.
7. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
9. Dane osobowe zostaną ujawnione przez ELSA Poland Partnerowi Konkursu, a także
mogą zostać ujawnione przez ELSA Poland podmiotom zewnętrznym dostarczającym
i wspierającym systemy informatyczne ELSA Poland oraz podmiotom świadczącym
usługi związane z organizacją Konkursu na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych.
10. Uczestnikowi Konkursu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Administratora poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres
Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa z prośbą o udzielenie
informacji.
12. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13
[Postanowienia końcowe]
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
O zmianach tych musi poinformować uczestników.
2. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga
Organizator.

