Regulamin Konkursu PROCON Awards 2018

1 Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu „PROCON Awards” jest firma OptiBuy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza
3, 01-248 w Warszawie, NIP: 1080008115, REGON: 142184688.
1.2 Partnerami Konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania
Organizatora.
1.3 Celem Konkursu jest wybór najlepszych dostawców w kategorii: IT, Logistics i Creative Services.
1.4 Konkurs organizowany jest cyklicznie raz w roku w ramach Konferencji Procurement Conference
PROCON/POLZAK. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu PROCON Awards odbędzie się 22.10.2018
w hotelu Marriott Centrum w Warszawie.
1.5 Wszelkie kwestie regulaminowe budzące wątpliwości na każdym etapie organizacji i przebiegu Konkursu będą
rozstrzygane przez Organizatora.
1.6 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na każdym etapie organizacji i przebiegu Konkursu.

2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1 Rejestracja uczestników Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.konferencja-proconpolzak.pl (zakładka Konkurs PA).
2.2 Firma może zostać zgłoszona do Konkursu w danej edycji tylko raz.
2.3 Warunkiem uczestnictwa firmy w Konkursie jest:
- zaakceptowanie warunków regulaminu,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez
Organizatora,
- przesłanie najpóźniej do 11.09.2018 do godziny 23:59 poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (I
etap konkursu) dostępnego na stronie internetowej Konferencji ,
- przesłanie najpóźniej do 24.09.2018 do godziny 23:59 poprawnie wypełnionego formularza informacyjnego (II
etap konkursu) zawierającego dane kontaktowe do co najmniej 5 (maksymalnie 10) aktywnych klientów, z
którymi obecnie współpracują bądź współpracowali na przestrzeni ostatnich 3 lat
2.4 Formularz informacyjny (II etap Konkursu), o którym mowa w punkcie 2.3 zostanie dostarczony dostawcom
zakwalifikowanym do II etapu Konkursu najpóźniej do dnia 21.09.2018.
2.5 Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg Konkursu ze strony Organizatora jest: Weronika Cieślicka,
PROCON Awards Coordinator, weronika.cieslicka@optibuy.com, tel. +48 502 128 438

3. Zasady przyznawania nagród
3.1 Wyboru najlepszych dostawców spośród firm zgłoszonych do konkursu „PROCON Awards” dokona Kapituła
Konkursu złożona z przedstawicieli firm doradczych, wykładowców akademickich oraz specjalistów z branży
zakupowej.
3.2 Członkowie Kapituły Konkursowej zobowiązani są do podpisania dostarczonej przez Organizatora klauzuli
poufności. Niepodpisanie klauzuli poufności przez któregokolwiek z członków Kapituły Konkursowej oznacza jego
rezygnację z udziału w pracach Kapituły.
3.3 W ramach konkursu wręczone zostaną nagrody „Supplier of the Year 2017 ” w trzech kategoriach:
• IT

• Logistics
• Creative Services
3.4 Pierwszym etapem przystąpienia do Konkursu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie internetowej www.ankieta.konferencja-proconpolzak.pl .
3.5 Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do podawania w formularzu rejestracyjnym informacji zgodnych z
prawdą.
3.6 Wszelkie informacje podane w formularzu będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie przez
Organizatora Konkursu zgodnie z prawem, nie naruszając praw osób trzecich.
3.7 Bazując na zgromadzonych zgłoszeniach Kapituła Konkursu wybierze od 3 do 5 nominowanych firm z każdej
z kategorii, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu.
3.8 Lista firm zakwalifikowanych przez Kapitułę Konkursu do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie
www.konferencja-proconpolzak.pl (zakładka Konkurs PA).
3.9 Przy ocenie nadesłanych zgłoszeń dostawców Kapituła Konkursu będzie kierować się następującymi
kryteriami wyboru:
1. KATEGORIA LOGISTICS
• wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów
• wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie
• formy zaangażowania w działalność gospodarczą poza granicami Polski
• działania mające na celu rozwój lokalnej społeczności oraz aktywne współuczestniczenie w środowisku
zakupowym
2. KATEGORIA IT
• wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów
• poziom innowacyjności
• wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie
• działania mające na celu rozwój lokalnej społeczności oraz aktywne współuczestniczenie w środowisku
branżowym
3. KATEGORIA CREATIVE SERVICES
• wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów
• wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie
• podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec
konkurencji
• działania mające na celu rozwój lokalnej społeczności oraz aktywne współuczestniczenie w środowisku
branżowym
3.10 Do drugiego etapu Konkursu Kapituła wytypuje 3-5 firm w każdej z kategorii.
3.11 Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną poproszone o wskazanie od 5 do 10 aktywnych
klientów, z którymi obecnie współpracują bądź współpracowali na przestrzeni ostatnich 3 lat.
3.12 W trakcie trwania drugiego etapu, który jest jednocześnie ostatnim etapem Konkursu, każda z
nominowanych firm zostanie oceniona w ankietach wysłanych bezpośrednio przez swoich klientów na
podstawie następujących kryteriów:
1. KATEGORIA LOGISTICS
• Poziom satysfakcji
2. KATEGORIA IT i CREATIVE SERVICES
• Opis konkretnego wdrożenia/ projektu B2B z 2017 roku (max. 1500 znaków ze spacjami)
3.13 Bazując na ocenie poszczególnych klientów Kapituła wyliczy punktację dla każdej z nominowanych firm w
Konkursie.
3.14 Oceny dokonane przez klientów wskazanych przez dostawców są ostateczne i nie podlegają zmianie.
3.15 Nominowane firmy z każdej kategorii zostaną powiadomione o nominacji i zaproszone przez Organizatora
na Uroczyste Wręczenie Nagród (22.10.2018r.)
3.16 Warunkiem przyznania nagrody jest obowiązkowa obecność na Gali przedstawiciela firmy, która zwyciężyła
w danej kategorii.
3.17 Laureatom Konkursu poszczególnych kategorii zostanie przyznany specjalny tytuł „Supplier of the Year
2017” oraz zostanie wręczona oficjalna statuetka Konkursu .
3.18 Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konferencjaproconpolzak.pl .

4. Przetwarzanie danych osobowych oraz poufność
4.1 Zgłaszając udział w konkursie - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OptiBuy Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jan Kazimierza 3, 01-248 Warszawa moich danych osobowych zawartych w formularzu
wyłącznie w celu realizacji postępowania konkursowego w ramach PROCON Awards 2018. Zostałem/am
poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest OptiBuy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jan Kazimierza 3, 01248 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie
dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane
osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
usunięcia.
Organizator oświadcza, ze dane osób zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu PROCON
Awards 2018 oraz przygotowania wejściówek na Konferencję. Organizator zobowiązuje się zachować i chronić
integralność przedmiotowych Danych osobowych oraz zapewniać bezpieczeństwo i ochronę Danych przed
przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem
w okresie obowiązywania Umowy.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
5.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.3 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w
Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

