REGULAMIN KONKURSU „Liderzy Badań Klinicznych”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.

2.
3.
4.

Organizatorami konkursu „Liderzy Badań Klinicznych” (dalej: Konkurs”) oraz
fundatorami nagród w Konkursie są: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań
Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5, 02-106
Warszawa, nr KRS: 59569, NIP: 951-194-03-64, Polski Związek Pracodawców Firm
Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i
Wigury 18a, 02-092 Warszawa, nr KRS: 432185, NIP: 521-36-36-351 oraz Związek
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, nr KRS: 259970, NIP: 521-34-02914, zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Konkursu jest możliwość sprawdzenia wiedzy, kompetencji i umiejętności
z zakresu badań klinicznych.
Konkurs trwa od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 23 maja 2019 r. (dalej: „Okres Trwania
Konkursu”).
§ 2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1.

2.

3.
4.
5.

6.

W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne, które są̨ osobami
pełnoletnimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posługują się
językiem polskim i wykazują doświadczenie zawodowe w branży badań klinicznych na
stanowiskach wymienionych w § 4 ust. 5 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ osoby zasiadające w radzie oceniającej (dalej:
„Jury”). Dodatkowo osoba zasiadająca w Jury nie może oceniać bezpośrednio
podlegających mu/jej pracowników - nie może brać udziału w obradach oraz
głosowaniu nad danym kandydatem.
Ponadto Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie władz
Organizatora.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
5.1. wykazać się pracą w branży badań klinicznych według kryteriów wymienionych
w § 4 ust. 5 Regulaminu;
5.2. zarejestrować się w Okresie Trwania Konkursu poprzez link podany na stronie
internetowej www.liderzybadanklinicznych.pl (dalej: „Strona Konkursu”)
wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w którym należy podać:
imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu), nazwę
miejsca zatrudnienia oraz przypisać się do odpowiedniej kategorii konkursowej
(dalej: „Kategoria”; patrz § 4 Regulaminu), a także wyrazić zgodę na
postanowienia Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
zasadach opisanych w § 7 Regulaminu (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu);
5.3. w przypadku Kategorii „Kierownik Projektu” Formularz wymaga wypełnienia pola:
nazwa stanowiska oraz opis doświadczenia w zarządzaniu projektami badań
klinicznych;
5.4. rozwiązać zadania konkursowe opisane w § 4 Regulaminu (dalej: „Zadania”) w
Okresie Trwania Konkursu na Stronie Konkursu.
Każdy z Uczestników podczas Konkursu ma prawo do jednego zgłoszenia, co
rozumiane jest poprzez jednorazowe wypełnienie Formularza i jedną próbę wykonania
Zadań.
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7.

8.

W przypadku stwierdzenia wypełnienia przez tego samego Uczestnika więcej niż
jednego Formularza, w czasie Konkursu, celem kolejnej próby wykonania Zadania,
wszystkie zgłoszenia takiego Uczestnika zostaną unieważnione. Weryfikacja może
zostać przeprowadzona na każdym Etapie Konkursu.
Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Konkursie w przypadku,
jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub
zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do
nagrody.
§ 3 [NAGRODY]

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
1.1. nagroda główna w postaci dofinansowania szkolenia bądź szkoleń (dalej:
„Nagroda Główna”) dla Uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce w swojej
Kategorii (dalej „Laureat”) o wartości do 6000 złotych brutto (słownie: sześć
tysięcy złotych) dla każdego Laureata – z wyjątkiem Kategorii Administrator
badań klinicznych (patrz § 3 ust. 1.2 poniżej), łącznie o wartości do 18 000 zł
brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) dla wszystkich Laureatów w
Konkursie;
1.2. Nagroda Główna w Kategorii Administrator badań klinicznych w postaci
sfinansowania studiów podyplomowych „Monitorowanie badań klinicznych” (lub
innych w równoważnej kwocie) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
1.3. Nagroda Główna, wymieniona w § 3 ust. 1.2 zostanie przekazana bezpośrednio
przez Akademię Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska
57/59, NIP: 524-10-05-438;
1.4. nagroda dodatkowa w postaci dofinansowania szkolenia bądź zakupu materiałów
edukacyjnych (np. książki, e-booki, itp.) o wartości do 500 złotych brutto
(słownie: pięćset złotych) dla Uczestników, którzy zajmą odpowiednio miejsce
drugie i trzecie w każdej z Kategorii (dalej: „Nagroda Dodatkowa”), łącznie o
wartości do 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) dla wszystkich
nagrodzonych Uczestników.
Szkolenie bądź szkolenia opisane w § 3 ust. 1.1 Regulaminu mogą być wskazane przez
Laureata bądź Organizatora. Jeśli jednak wartość szkolenia wskazanego przez
Laureata przekroczy wartość Nagrody Głównej to Organizator dofinansuje je wyłącznie
do wysokości nieprzekraczającej kwoty podanej w § 3 ust. 1.1 powyżej.
Szkolenie bądź szkolenia opisane w § 3 ust. 1.1. i 1.4. Regulaminu należy wskazać
najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Inny termin możliwy jest wyłącznie za zgodą
Organizatora.
Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego tytułem Nagrody.
Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród
w wysokości odpowiedniej do wartości przekazanej Nagrody.
Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego zwycięzca Nagrody
będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody
otrzymanej w Konkursie (art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych) Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą
11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: „Nagrodą Pieniężną”). Kwota
Nagrody Pieniężnej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, ale zostanie przez Organizatora
potrącona i przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10procentowego, zryczałtowanego podatku od Nagrody otrzymanego w Konkursie,
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którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający
(wydający) nagrodę.
§ 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz w Okresie Trwania
Konkursu (decyduje w szczególności: zbieżność adresów IP, zawartości plików Cookies
oraz innych danych i parametrów komputerów, z których wykonuje się Zadania).
Konkurs składa się z 3 (trzech) etapów, z zastrzeżeniem, że wyjątek stanowi Kategoria
„Kierownik Projektu”, która składa się z 2 (dwóch) etapów: etap I, który odbędzie się
online (test wielokrotnego wyboru oraz 1 pytanie opisowe) oraz kolejny i zarazem
ostatni etap będzie odpowiednikiem etapu III, o którym mowa w ust. 4 poniżej, dla
pozostałych Kategorii.
I oraz II etap Konkursu odbędzie się w formie testu jedno- lub wielokrotnego wyboru
z zakresu badań klinicznych, dostępnego online i znajdującego się na stronie
internetowej, której adres zostanie udostępniony przez Organizatora po prawidłowej
rejestracji Uczestnika na Stronie Konkursu.
3.1. Dokładne zasady danego etapu będą przedstawione na Stronie Konkursu, przed
rozpoczęciem rozwiązywania Zadań przydzielonych Uczestnikowi.
Etap III Konkursu odbędzie się w obecności Jury. Po wykonaniu wyznaczonych na tym
etapie Zadań z zakresu badań klinicznych, ocena wykonania Zadań każdego z
Uczestników zostanie poddana głosowaniu Jury. Jury oceni wykonane Zadania biorąc
pod uwagę wcześniej ustalone kryteria i przyznając za spełnienie każdego z kryteriów
odpowiednią liczbę głosów. Oceniane kryteria oraz uzyskana punktacja zostanie
udostępniona każdorazowo wyłącznie na wniosek Uczestnika przekazany do
Organizatora.
Przed przystąpieniem do Konkursu, na etapie Rejestracji, Uczestnik przypisze się do
jednej z poniższych Kategorii według stanowiska pracy sprawowanego w momencie
Rejestracji:
5.1. Koordynator (osoba pełniąca funkcję koordynatora badania klinicznego
w ośrodku badawczym – w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin);
5.2. Administrator
(administrator/asystent
badań
klinicznych
osoba
odpowiedzialna za administracyjne wsparcie projektów, funkcja pełniona w firmie
typu CRO lub w firmie farmaceutycznej; przykładowe stanowiska to Clinical
Research Assistant, Clinical Trial Administrator, Clinical Trial Coordinator, Project
Assistant, Project Specialist i pokrewne);
5.3. Monitor (monitor badań klinicznych - osoba odpowiedzialna za monitorowanie
badań klinicznych – funkcja pełniona w firmie CRO lub w firmie farmaceutycznej;
przykładowe stanowiska to Clinical Research Associate, Clinical Monitoring
Associate, Site Manager lub pokrewne);
5.4. Kierownik projektu (osoba zarządzająca projektami badań klinicznych lub ich
częścią operacyjną na terenie Polski, w regionie europejskim lub globalnie;
dotyczy osób zarówno z firm farmaceutycznych jak i CRO; przykładowe
stanowiska to Lead CRA, Clinical Lead, Clinical Project Manager, Study Manager,
Project Manager, Project Leader i pokrewne).
Uczestnikom, który podczas ostatniego Etapu Konkursu zdobędą największą ilość
głosów Jury w swojej Kategorii, przysługiwać będzie Nagroda Główna.
Nagrody zostaną przekazane Laureatom oraz pozostałym zwycięskim Uczestnikom po
zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
Późniejszy termin przekazania Nagrody wymaga zgody Organizatora wyrażonej w
formie pisemnej.
Lista Laureatów (zawierająca imiona i nazwiska Laureatów oraz miejsce zatrudnienia)
zostanie opublikowana w terminie po dniu 23 maja 2018 r. na Stronie Konkursu.
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§ 5 [REKLAMACJE]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w
Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – Liderzy Badań
Klinicznych” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
W przypadku potrzeby rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, bądź podjęcia decyzji
opisanej w § 6 ust. 1 Regulaminu, Organizator powoła Komisję (dalej: „Komisja”), w
składzie co najmniej 3 osób.
Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą
być dochodzone przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych.
§ 6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

1.

Organizator upoważnia Komisję do podejmowania decyzji w sprawie:
a.
b.

2.
3.
4.
5.
6.

wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
anulowania części lub całości punktów/głosów uzyskanych przez Uczestników
podczas każdego z etapów Konkursu.
jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu
oraz wyłonienia Laureatów. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi
przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez
Uczestnika postanowień § 2 ust. 6 – 8 lub/i § 4 ust. 1 Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.
W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
Prawem właściwym dla Konkursu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest
prawo polskie.

§7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie na
Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Adolfa
Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców i
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 59569, ul. Adolfa Pawińskiego 5, 02-106
Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika w celach
związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Laureatów Konkursu na
Stronie Konkursu, w celu wydania Nagród w Konkursie, do których uprawnieni są
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Uczestnicy, w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami – art. 6
ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych
osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie.
5. Ponadto Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
8. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów i zgodny z właściwymi przepisami prawa.
9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
10. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
11. Organizator informuje o następujących prawach Uczestników w związku z
przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
a.
b.
c.
d.

e.

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby
administrator danych przetwarzał jego dane;
prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby administrator
danych ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli Uczestnik
uważa, że posiadane przez administratora dane są nieprawidłowe lub są
przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte,
ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na
czas wniesionego sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od administratora w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych
administratorowi w związku z udziałem w Konkursie, jak również do zlecenia
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f.

g.

administratorowi przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez
Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną
sytuację Uczestnika, chyba że administrator danych wykaże, że podstawy
przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są
administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

12. Ponadto Organizator przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony
danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych.
13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail:
kontakt@liderzybadanklinicznych.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:
+48 660 725 797. Organizator ma prawo podjęcia działań zmierzających do
zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.
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