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1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorami I edycji Trójobszarowego Hackatonu Prawniczego Dla Studentów Prawa Legal 

Triathlon („Konkurs”) są Koło Naukowe CyberLaw TBSP UJ oraz fundacja Law4Tech z siedzibą 

w Krakowie, ul. Fatimska 41A/319, 31-831 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896963, NIP: 6783190160, REGON 

388765615 („Organizatorzy”). 

1.2. W kwestiach organizacyjno-administracyjnych Konkursu Organizatorów wspiera komitet 

organizacyjny złożony z przedstawicieli Organizatorów, przedstawicieli Koła Naukowego Prawa 

Cywilnego UJ oraz Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego UJ. Listę osób 

wchodzących w skład komitetu organizacyjnego określa Załącznik nr 4 („Komitet Organizacyjny”). 

1.3. Partnerami merytorycznymi Konkursu („Partnerzy Merytoryczni”) są: 

1.3.1. Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., z siedzibą przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, 

KRS 0000061089, NIP 5252197565, REGON 01718779; 

1.3.2. DLA Piper Giziński Kycia sp.k. z siedzibą przy ul. Icchoka Lejba Pereca 1, 00-849 Warszawa, 

KRS 0000959073, NIP 5252398051, REGON 141022819; 

1.3.3. Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp. k. z przy ul.  Prostej 18, 00-850 

Warszawa, KRS 0000026546, NIP 5252191456, REGON 016435665. 

1.4. Organizację Konkursu wspierają również partnerzy organizacyjni, których lista została zawarta 

w Załączniku nr 3 do Regulaminu („Partnerzy Organizacyjni”). 

1.5. Celem Konkursu jest propagowanie wśród studentów wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym 

w szczególności z zakresu prawa nowych technologii, prawa gospodarczego oraz prawa 

konkurencji, wymiana doświadczeń między doświadczonymi praktykami rynku prawnego, 

a młodymi adeptami prawa, stworzenie studentom szansy do rozwoju umiejętności praktycznych 

niezbędnych w ich przyszłym życiu zawodowym (w szczególności umiejętności miękkich, takich jak 

praca w zespole, czy praca pod presją czasu) oraz wspieranie i promowanie studentów 

odznaczających się szczególnymi umiejętnościami w formułowaniu praktycznych, kreatywnych 

rozwiązań w zetknięciu z problemami natury prawnej. 

1.6. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach – pisemnym („I Etap”) i ustnym („II Etap”), po uprzednim 

przeprowadzeniu eliminacji wstępnych („Eliminacje Wstępne”). 

1.7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym: 

1.7.1. Eliminacje Wstępne odbędą się w formie zdalnej, w sposób określony w pkt. 3 Regulaminu; 

1.7.2. I Etap oraz II Etap Konkursu odbędą się w formie stacjonarnej – na terenie Krakowskiego 

Parku Technologicznego (ul. Podole 60, 30-394 Kraków), w sposób określony w pkt. 6 

Regulaminu. 



1.8. Czas trwania Konkursu w danej edycji Konkursu to okres od momentu publikacji Regulaminu przez 

Organizatorów do momentu ogłoszenia wyników Konkursu, po zakończeniu II Etapu („Czas 

Trwania Konkursu”) 

1.9. Regulamin Konkursu jest udostępniany w ramach utworzonego przez Organizatorów profilu 

Konkursu w portalu Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/legaltriathlon. 

1.10. Konkurs odbywa się w języku polskim. 

1.11. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

1.12. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki oraz spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt. 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 

2022.12.16 ze zm.) do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przyznanych nagród. 

2. Uczestnicy 

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział studiujący na kierunku prawo studenci III – V roku uczelni mających 

prawo do nadawania tytułu magistra prawa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11 ze. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2021.661 

t.j. z dnia 2021.04.09 ze zm.). 

2.2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego oraz 

osoby, które w Czasie Trwania Konkursu lub w dowolnym momencie w okresie 1 miesiąca 

poprzedzającego Czas Trwania Konkursu są lub były zatrudnione przez Partnerów Merytorycznych, 

a także osoby współpracujące we wskazanym wyżej okresie z Partnerami Merytorycznymi na innej 

podstawie – w tym w szczególności na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o staż  – z 

wyłączeniem osób których współpraca z Partnerami Merytorycznymi obejmuje jedynie świadczenie 

usług o charakterze promocyjnym - bez względu na podstawę prawną współpracy. 

2.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji spełnienia warunków określonych w pkt.  2.1 

– 2.2 Regulaminu. W przypadku ujawnienia informacji o niespełnianiu ww. warunków, 

Organizatorzy są uprawnieni do wykluczenia danej osoby z dalszego udziału w Konkursie. 

3. Eliminacje wstępne  

3.1. W Eliminacjach Wstępnych biorą udział wyłącznie osoby spełniające warunki określone w pkt.  2.1 – 

2.2 Regulaminu, które prawidłowo i w terminie wypełnią formularz zgłoszeniowy do Konkursu 

(„Formularz Zgłoszeniowy”) oraz w terminie prześlą rozwiązanie zadania eliminacyjnego na adres 

e-mail Organizatorów („Uczestnicy”). Organizatorzy opublikują zadanie eliminacyjne oraz 

Formularz Zgłoszeniowy w ramach profilu Konkursu w portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/legaltriathlon) w dniu 9 marca 2023 r. 

3.1.1. Rozwiązanie zadania eliminacyjnego należy przesłać do dnia 11 kwietnia 2023 r. na adres e-

mail Organizatorów – legal.triathlon@law4tech.pl. Tytuł wiadomości e-mail z rozwiązaniem 

zadania eliminacyjnego powinien uzyskać brzmienie według następującego schematu: 

„[nazwisko i imię Uczestnika] – Legal Triathlon 2023 zgłoszenie”; 



3.1.2. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 4 kwietnia 2023 r. 

3.2. Zadanie eliminacyjne polega na przygotowaniu pisemnego rozwiązania kazusu przygotowanego 

przez Organizatorów. 

3.3. Wymogi formalne rozwiązania zadania eliminacyjnego: 

3.3.1. treść rozwiązania zadania eliminacyjnego nie może przekroczyć 10.000 znaków (ze spacjami) 

i powinna zostać przygotowana przy wykorzystaniu czcionki 12 pkt, Times New Roman, 

interlinia 1,5 pkt. 

3.3.2. treść rozwiązania zadania eliminacyjnego może zostać przygotowana wyłącznie 

samodzielnie przez Uczestnika przesyłającego rozwiązanie; 

3.3.3. treść rozwiązania zadania eliminacyjnego nie może stanowić plagiatu; 

3.4. Rozwiązania nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu nie będą 

podlegać ocenie. Ocenie nie będą również podlegały rozwiązania Uczestników, którzy w terminie 

określonym w pkt 3.2.1 Regulaminu nie przesłali Formularza Zgłoszeniowego. 

3.5. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedno rozwiązanie zadania eliminacyjnego. 

3.6. Nadesłane rozwiązania zadania eliminacyjnego będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych 

przez Partnerów Merytorycznych lub Organizatorów („Komisja Konkursowa”). Ocena rozwiązań 

zadania eliminacyjnego nastąpi według następujących kryteriów: 

3.6.1. za rozwiązanie zadania eliminacyjnego Komisja Konkursowa może przyznać Uczestnikowi 

maksymalnie 35 punktów, w tym za: 

3.6.1.1. identyfikację problemów prawnych – od 1 do 10 punktów; 

3.6.1.2. poprawność merytoryczną analizy prawnej i wniosków– od 1 do 10 punktów; 

3.6.1.3. trafność argumentacji – od 1 do 10 punktów; 

3.6.1.4. poprawność językową oraz klarowność i spójność wypowiedzi – od 1 do 5 punktów. 

3.7. Do Etapu I zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 36 Uczestników (lub mniejsza liczba 

Uczestników podzielna przez 3 – w przypadku, gdy w Eliminacjach Wstępnych weźmie udział mniej 

niż 36 Uczestników), których rozwiązania zadania eliminacyjnego otrzymały największą liczbę 

punktów i którzy wyrażą chęć dalszego uczestnictwa w Konkursie. 

3.8. W przypadku uzyskania przez któregokolwiek z Uczestników w Eliminacjach Wstępnych takiej samej 

liczby punktów, do dalszych etapów Konkursu zakwalifikowany zostaje ten Uczestnik, który uzyskał 

wyższą liczbę punktów w kategoriach określonych w pkt. 3.6.1.2 – 3.6.1.3 Regulaminu (łącznie 

wyższą liczbę punktów z tych kategorii). 

4. Drużyny konkursowe 

4.1. Uczestników zakwalifikowanych do I Etapu Konkursu, Organizatorzy w sposób arbitralny 

przydzielają do 12 trzyosobowych drużyn (lub mniejszej liczby trzyosobowych drużyn w przypadku, 

gdy w Eliminacjach Wstępnych weźmie udział mniej niż 36 Uczestników) („Drużyny”). 

4.2. Każda Drużyna składa się z jednego Uczestnika, który w swoim Formularzu Zgłoszeniowym 

zadeklarował najwięcej punktów umiejętności w dziedzinie prawa nowych technologii, jednego 



Uczestnika, który w swoim Formularzu Zgłoszeniowym zadeklarował najwięcej punktów 

umiejętności w dziedzinie prawa gospodarczego oraz Uczestnika, który w swoim Formularzu 

Zgłoszeniowym zadeklarował najwięcej punktów umiejętności w dziedzinie prawa konkurencji. 

4.3. Zmiana składów Drużyn po ustaleniu ich składów przez Organizatorów jest zabroniona. 

4.4. Drużyna, która w toku dalszej rywalizacji z jakiejkolwiek przyczyny zmieni swój skład lub liczbę 

Uczestników, zostaje zdyskwalifikowana i nie ma możliwości dalszego udziału w Konkursie. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą uzupełnić pomniejszony skład 

Drużyny o Uczestnika, który nie zakwalifikował się do I Etapu, a uzyskał najwyższą liczbę punktów 

spośród Uczestników niezakwalifikowanych do I Etapu – z tym zastrzeżeniem, że musi to być 

Uczestnik, który w swoim Formularzu Zgłoszeniowym zadeklarował najwięcej punktów 

umiejętności w tej samej dziedzinie prawa co Uczestnik, o którego pomniejszył się skład Drużyny. 

5. Kazus konkursowy  

5.1. Kazus: 

5.1.1. obejmuje problematykę prawną związaną z trzema dziedzinami prawa – prawem nowych 

technologii, prawem gospodarczym oraz prawem konkurencji; 

5.1.2. stanowi fikcyjne odzwierciedlenie potencjalnej sytuacji, w której może znaleźć się 

przedsiębiorca w ramach prowadzenia swojej działalności; 

5.1.3. obejmuje fikcyjne okoliczności faktyczne wymuszające na Uczestnikach praktyczne 

zastosowanie wiedzy prawniczej oraz zaprezentowanie praktycznych umiejętności 

prawniczych; 

5.1.4. został skonstruowany w sposób umożliwiający przedstawienie wielu rozwiązań, które od 

strony merytorycznej mogą zostać uznane za poprawne. 

5.2. Zadaniem Drużyn jest przygotowanie rozwiązania Kazusu w sposób możliwie najbardziej 

prawidłowy merytorycznie oraz z punktu widzenia biznesowego – w sposób możliwie najbardziej 

praktyczny i korzystny w kontekście roli jaką dla Drużyn wyznacza Kazus.  

6. Przebieg Konkursu i zasady oceniania 

6.1. Postanowienia wspólne dla Etapu I oraz Etapu II: 

6.1.1. I Etap oraz II Etap Konkursu odbędą się w dniu 13 maja 2023 r. 

6.1.2. Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do I Etapu są zobowiązani pojawić się w miejscu 

organizacji Etapu I w czasie, o którym Organizatorzy poinformują Uczestników najpóźniej 

7 dni przed planowanym terminem I Etapu. Nieobecność któregokolwiek z Uczestników 

o wskazanej godzinie, może skutkować dyskwalifikacją Drużyny, do której należy. 

6.1.3. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani pojawić się w miejscu organizacji Etapu I z komputerem 

zapewniającym połączenie z siecią Internet oraz dysponującym oprogramowaniem 

umożliwiającym przygotowanie prezentacji. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom dostęp 

do sieci Internet. 



6.1.4. Drużyny mają prawo korzystać ze wszelkich materiałów dodatkowych w formie papierowej 

lub elektronicznej, włączając w to wszelkie materiały zgromadzone w pamięci należących do 

nich urządzeń elektronicznych (np. komputery, tablety, telefony), dostępne w sieci lub 

udostępnione przez Organizatorów, tj. w szczególności notatki, wydruki orzecznictwa, 

książki i komentarze.  

6.1.5. Zarówno w trakcie Etapu I, jak i Etapu II, dopuszczalne jest również korzystanie z 

komputerów, tabletów oraz innych sprzętów elektronicznych umożliwiających połączenie z 

Internetem. 

6.2. I Etap 

6.2.1. W ramach I Etapu zadaniem Drużyn będzie przygotowanie rozwiązania Kazusu; 

6.2.2. Rozwiązanie Kazusu powinno zostać przygotowane w formie prezentacji w formacie pliku 

.pdf („Prezentacja”). 

6.2.3. Dodatkowo, oprócz przygotowania rozwiązania Kazusu w formie prezentacji, Drużyny są 

zobowiązane przygotować w odrębnym pliku konspekt rozwiązania Kazusu, obejmujący 

wyciąg z merytorycznej analizy zagadnień przedstawionych w prezentacji rozwiązania 

Kazusu. Konspekt rozwiązania Kazusu nie może przekroczyć 3 stron A4 (tekstem 

justowanym), czcionką 12 pkt, Times New Roman, interlinia 1,5 pkt („Konspekt”). 

6.2.4. Czas na zapoznanie się z treścią Kazusu oraz przygotowanie Prezentacji i Konspektu to 

4 godziny. We wskazanym przedziale czasowym, Drużyny są zobowiązane przesłać 

Prezentację oraz Konspekt na adres e-mail Organizatorów – legal.triathlon@law4tech.pl. 

6.2.5. W toku rozwiązywania Kazusu, między pracującymi Drużynami będą przemieszczać się 

mentorzy czuwający nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i pełniący funkcję 

konsultacyjną dla Drużyn. Funkcja konsultacyjna mentorów nie może polegać na istotnym 

przyczynianiu się do opracowania treści Prezentacji lub Konspektu. W przypadku gdy któryś 

z mentorów uzna, że udzielona jednej z Drużyn porada rodzi ryzyko jej faworyzowania, treść 

udzielonej porady zostaje ogłoszona wszystkim pozostałym Drużynom. 

6.2.6. Przygotowane przez Drużyny Prezentacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

poprzez przyznanie maksymalnie 40 punktów, w tym za: 

6.2.6.1. innowacyjność i oryginalność rozwiązania – od 1 do 3 punktów; 

6.2.6.2. możliwość praktycznego wdrożenia proponowanego rozwiązania – od 1 do 4 

punktów;  

6.2.6.3. klarowność i jasność toku rozumowania w przedstawionym rozwiązaniu – od 1 do 3 

punktów; 

6.2.6.4. poprawność merytoryczną rozwiązania: 

6.2.6.4.1. z perspektywy zagadnień związanych z dziedziną prawa nowych 

technologii – od 1 do 10 punktów; 



6.2.6.4.2. z perspektywy zagadnień związanych z dziedziną prawa gospodarczego 

– od 1 do 10 punktów; 

6.2.6.4.3. z perspektywy zagadnień związanych z dziedziną prawa konkurencji – 

od 1 do 10 punktów; 

6.2.7. Do II Etapu zakwalifikowanych zostaje 6 Drużyn, których Prezentacjom Komisja Konkursowa 

przyznała najwyższą liczbę punktów.  

6.2.8. W przypadku gdy taką samą liczbę punktów co szósta Drużyna z najwyższą liczbą punktów 

uzyska więcej Drużyn, do II Etapu zostaje zakwalifikowana Drużyna, która uzyskała wyższą 

liczbę punktów w kategoriach określonych w pkt. 6.2.6.4 Regulaminu (łącznie wyższą liczbę 

punktów z tych kategorii). 

6.2.9. W przypadku gdy po zastosowaniu zasady kolizyjnej określonej w pkt. 6.2.8 Regulaminu 

w dalszym ciągu pozostaje co najmniej jedna Drużyna, która uzyskała taką samą liczbę 

punktów co szósta Drużyna z najwyższą liczbą punktów, Komisja Konkursowa przyzna 

Konspektom od 1 do 5 punktów za poprawność zawartej w nich analizy merytorycznej, a do 

II Etapu zostaje zakwalifikowana ta spośród Drużyn, która uzyskała taką samą liczbę 

punktów co szósta Drużyna z najwyższą liczbą punktów, która łącznie uzyskała wyższą liczbę 

punktów za Prezentację oraz Konspekt. Punkty uzyskane za Konspekt nie sumują się 

z punktami uzyskanymi w II Etapie w sposób określony w pkt. 6.3.6 Regulaminu. 

6.3. II Etap 

6.3.1. Zadaniem Drużyn zakwalifikowanych do II Etapu jest ustne przedstawienie opracowanej 

w I Etapie Prezentacji. 

6.3.2. Przedstawienia Prezentacji danej Drużyny dokonują wybrani przez każdą z Drużyn 

Uczestnicy. Przedstawienia Prezentacji danej Drużyny mogą dokonać łącznie wszyscy 

Uczestnicy wchodzący w skład Drużyny. 

6.3.3. Na przedstawienie Prezentacji Drużynie przyznaje się maksymalnie 10 minut. Po zakończeniu 

wystąpienia reprezentanta Drużyny, Komisja Konkursowa może zadawać reprezentantowi 

pytania. Na udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe Drużynie przysługuje maksymalnie 

5 minut. 

6.3.4. Podczas przedstawiania Prezentacji reprezentant Drużyny, oprócz pomocy wskazanych 

w pkt. 6.1.3 Regulaminu, może również posługiwać się ekranem multimedialnym w celu 

wyświetlenia Komisji Konkursowej dowolnych, dopuszczalnych przez Regulamin treści. Chęć 

skorzystania z ekranu multimedialnego Drużyna jest zobowiązana zgłosić Organizatorom 

przed przystąpieniem do przedstawiania Prezentacji. 

6.3.5. Za sposób przedstawienia Prezentacji Komisja Konkursowa może przyznać Drużynom 

maksymalnie 10 punktów, uwzględniając poprawność językową, klarowność i logikę 

wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną. 



6.3.6. Punkty przyznane Drużynom w II Etapie doliczane są do punktów przyznanych Drużynom 

w Etapie I – osobno dla każdej z kategorii określonych w pkt. 6.2.6.4 Regulaminu. Tym 

sposobem każda z 6 Drużyn zakwalifikowanych do II Etapu uzyska 3 grupy punktów – 

odpowiadających każdej z kategorii określonych w pkt. 6.2.6.4 Regulaminu. 

7. Nagrody 

7.1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Drużynom zostaną przyznane następujące nagrody („Nagrody”) 

– za najwyższą liczbę punktów obliczoną w sposób określony w pkt. 6.3.6 Regulaminu dla: 

7.1.1. kategorii prawo nowych technologii  – po 2.000 złotych dla każdego z Uczestników 

wchodzących w skład Drużyny; 

7.1.2. kategorii prawo gospodarcze – po 2.000 złotych dla każdego z Uczestników wchodzących 

w skład Drużyny; 

7.1.3. kategorii prawo konkurencji – po 2.000 złotych dla każdego z Uczestników wchodzących 

w skład Drużyny. 

7.2. Organizatorzy, Partnerzy Merytoryczni lub Partnerzy Organizacyjni mają możliwość swobodnego 

przyznania dodatkowych wyróżnień dla poszczególnych Drużyn lub poszczególnych Uczestników 

(„Wyróżnienia”).  

7.3. Nagrody i Wyróżnienia o charakterze rzeczowym nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7.4. W ramach Konkursu, wybrani Uczestnicy mogą również zostać, wedle uznania Partnerów 

Merytorycznych, zaproszeni do udziału w płatnych praktykach zawodowych u Partnerów 

Merytorycznych. Warunki odbycia praktyk zawodowych określać będą odrębne umowy zawarte 

przez Partnerów Merytorycznych z Uczestnikami, którzy zostali zaproszeni do odbycia praktyk. 

7.5. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16 ze zm.), jeżeli jednorazowa wartość Nagród 

lub Wyróżnień jakie Uczestnik otrzymał w Konkursie nie przekracza kwoty 2.000 zł, otrzymane przez 

Uczestnika Nagrody lub Wyróżnienia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień Regulaminu, w tym 

w szczególności do modyfikowania terminów określonych w Regulaminie, zmiany lokalizacji 

Konkursu, dopuszczalnej liczby uczestników Konkursu.  

8.2. O wszelkich zmianach Regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub przez 

obwieszczenie w mediach społecznościowych Organizatorów.  

8.3. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu przez Uczestników skutkować będzie dyskwalifikacją 

Uczestnika – z zastrzeżeniem skutków takiego działania dla całej Drużyny, w której skład wchodzi 

Uczestnik. 

8.4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się 

z postanowieniami Regulaminu i akceptuje ich treść.  



8.5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane po uprzednim zapoznaniu się przez Uczestników 

z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych, zawartą w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu.  

8.6. Wizerunek Uczestników może być wykorzystany przez Organizatorów, Partnerów Merytorycznych 

lub Partnerów Organizacyjnych w sposób określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu, na co 

Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza Zgłoszeniowego 

po uprzednim zapoznaniu się przez Uczestników z zakresem korzystania z ich wizerunku przez 

Organizatorów..   

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH 

 

DANE ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest fundacja Law4Tech, KRS 0000896963, NIP 

6783190160, REGON 388765615 (dalej: Administrator).  
 

W sprawie aktualizacji danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: fundacja@law4tech.pl. 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:  

1) imię i nazwisko, 

2) adres e-mail, 

3) numer telefonu,  

4) kierunek studiów oraz aktualny rok studiów, 

5) uczelnie wyższą, w ramach której Uczestnik studiuje, 

6) rozmiar koszulki, 

7) wizerunek (wykorzystywany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu);  

8) nr rachunku bankowego Uczestnika, który w Konkursie otrzymał Nagrodę 
o charakterze pieniężnym.        

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA 

PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

• realizacji Konkursu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, polegający na realizacji celów statutowych, tj. w  szczególności 

zwiększania świadomości prawnej oraz technologicznej w społeczeństwie; 

• Promocji Konkursu, działalności Organizatorów związanej z organizacją 

Konkursu oraz promocji działalności Administratora - podstawą przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na popularyzacji  

Konkursu, zaś w zakresie rozpowszechniania wizerunku, tylko w przypadku 

udzielenia Administratorowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku; 
• promocji Konkursu oraz działalności Organizatorów związanej z organizacją 

Konkursu – podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika; 
• promocji działalności Administratora - podstawą przetwarzania jest zgoda 

Uczestnika; 
•  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego; 
• dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony Administratora przed 

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów 

gospodarczych. 

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – 

w zakresie ochrony pomieszczeń Administratora, usług prawnych, kadrowych 

lub księgowych, usług IT oraz usług kurierskich/pocztowych;  

2) Partnerom Merytorycznym – Partnerom Organizacyjnym – w zakresie promocji 

Konkursu oraz działalności związanej z organizacją Konkursu; 

3) Partnerom Organizacyjnym – w zakresie promocji Konkursu oraz działalności 

związanej z organizacją Konkursu. 



OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

rozstrzygnięcia konkursu lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody.  Okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora. W pozostałym zakresie, dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres wymagany przepisami prawa 

 

Nadto dane osobowe Uczestników opublikowane w mediach społecznościowych 

(np. Facebook lub LinkedIn) będą przetwarzane do momentu ustania prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 

dane osobowe Uczestników opublikowane w mediach społecznościowych (np. 

Facebook bądź LinkedIn) przetwarzane na podstawie zgody Uczestników będą 

przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody, chyba że wcześniej 

ustanie cel przetwarzania (np. usunięcie profilu Administratora Danych na portalu 

społecznościowym). 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe 

Uczestnika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, prawo 

do przenoszenia danych osobowych.  W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. W 

zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z 

przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika,  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy 

Uczestnika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie, wskazanych w umowie, danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest 

warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WIZERUNEK UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczestnik udziela Organizatorom, Partnerom Merytorycznym oraz Partnerom Organizacyjnym zgody na 

nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku Uczestnika (w tym głosu) – w ramach 

wszelkiego typu materiałów promujących Konkurs i związaną z Konkursem działalność Organizatorów, 

Partnerów Merytorycznych i Partnerów Organizacyjnych, w szczególności: 

1.1. materiałów making-of zawierających wizerunek Uczestnika, zarejestrowanych w ramach realizacji 

Konkursu w szczególności w celach promocyjnych i reklamy Konkursu oraz Organizatorów, 

Partnerów Merytorycznych i Partnerów Organizacyjnych; 

1.2. zdjęć i materiałów wideo zawierających wizerunek Uczestnika, utrwalonych podczas przebiegu 

I Etapu oraz II Etapu Konkursu. 

2. Zgoda Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku obejmuje w szczególności możliwość wykorzystania 

go: 

2.1. w social mediach Organizatorów, Partnerów Merytorycznych i Partnerów Organizacyjnych 

(w szczególności w portalu Facebook, Linkedin, Instagram); 

2.2. w portalach internetowych Organizatorów, Partnerów Merytorycznych i Partnerów 

Organizacyjnych; 

2.3. w prasie drukowanej oraz elektronicznej; 

2.4. w radiu lub telewizji. 

3. Pojęcia pisane w niniejszym załączniku od wielkiej litery zostały zdefiniowane w Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – LISTA PARTNERÓW ORGANIZACYJNYCH 

 

1. Krakowski Park Technologiczny 

2. Wolters Kluwer Polska 

3. Good Lood 

4. Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ 

5. Koło Naukowe Prawa Cywilnego TBSP UJ 

6. Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPiA UW  

7. Koło Naukowe Prawa Bankowego WPiA UW 

8. Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPiA UW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – LISTA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

 

1. Tomasz Pyrcik 

2. Jacek Kołacz 

3. Małgorzata Kuśmierczyk 

4. Filip Maślarz 

5. Bartosz Brudek 

6. Kacper Boś 

7. Maciej Bujalski 

8. Kamila Świerk 

9. Wiktor Szeliga 

10. Nadia Kołacińska 

11. Magdalena Paź 

12. Jakub Jurowicz 

13. Oktawia Sepioł 

14. Monika Kupis 

 

 


