
 

 

 
 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
„Katowizje 2020 - Firma Społecznie Odpowiedzialna” 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Współorganizatorzy. 
1) Organizatorami konkursu „Katowizje 2020 - Firma Społecznie 
Odpowiedzialna” (dalej „Konkurs”) są:  

• Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto 
Katowice (dalej „Miasto”), adres do doręczeń: ul. Teatralna 17a, 40-003 
Katowice. 

• SBF 19 Sp. z o. o.: adres do doręczeń: ul. Warszawska 23, 40-010 Katowice. 
 
2) Wyżej wskazane podmioty są Współorganizatorami Konkursu i o ile z 
zapisów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) nie wynika inaczej, ich 
zobowiązania mają charakter wspólny.  
  
2. CSR – definicja. 
Przez pojęcie CSR dla potrzeb Konkursu, rozumie się społeczną 
odpowiedzialność biznesu, przejawiającą się w kreowaniu i wdrażaniu 
innowacyjnych narzędzi oraz rozwiązań na rzecz społeczności lokalnych, lokalnie 
działających organizacji pozarządowych (dalej „Projekty”). Projekty powinny m.in. 
polegać na partycypacji społecznej i wspierać zrównoważony rozwój. Zgłaszane 
Projekty muszą być autorskie, innowacyjne, poparte referencją ich lokalnych 
adresatów. 
 
3. Cel Konkursu: 
Celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw z kategorii MMŚP 
(mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), które pomimo 
globalnej sytuacji oraz wyzwań i trudności biznesowych z nią związanych, 
przeprowadziły w okresie 2019 r. – 2020 r. Projekt CSR na terenie miasta Katowice. 
 



 

 

 
 
 
 
  
4. Informacje na temat Konkursu. 
1) Informacje na temat Konkursu będą przedstawiane w formie aktualności 
na stronie internetowej Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. 
(https://rawaink.katowice.eu/katowizje/ oraz kanałach komunikacyjnych 
Współorganizatorów (strony www, profile na Facebook, itp.).  
2) Na wyżej wskazanej stronie internetowej zamieszczony będzie również 
aktualny Regulamin Konkursu. 
 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Adresaci Konkursu. 
Adresatami Konkursu są przedsiębiorstwa, które łącznie spełniają następujące 
kryteria: 
1) Należą do kategorii MMŚP tj. są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą 
lub średnim przedsiębiorcą według kryteriów zawartych w obowiązujących 
przepisach prawa tj. zgodnie  z art. 7 ust. 1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 Poz. 1292 t.j.). 
2) Posiadają siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności w 
mieście Katowice, 
3) Na dzień rozpoczęcia i zakończenia Konkursu prowadzą pod podanym 
adresem w mieście Katowice aktywnie działalność gospodarczą, nie jest ona 
zawieszona lub zakończona. 
4) W okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 15 listopada 2020 r. rozpoczęły i 
zakończyły Projekt CSR (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. I.2 Regulaminu) 
na terenie miasta Katowice.  
 
2. Zasady Konkursu. 
1) Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
2) Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz 
zgłoszeniowy (udostępniony pod linkiem: KLIK wraz z oświadczeniami, których 
wydanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Przez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego Uczestnik Konkursu potwierdza również spełnienie 
kryteriów określonych w Regulaminie, w szczególności  w pkt. II.1 Regulaminu. 
3) Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić więcej niż jeden Projekt CSR 
spełniający kryteria wynikające z Regulaminu. 
4) W dalszej kolejności Jury Konkursu wybiera najlepszy zdaniem Jury Projekt 
CSR z każdej kategorii MMŚP. Jury nie jest ograniczone w swoim wyborze, jednak 
bierze pod uwagę w szczególności: użyteczność Projektu dla mieszkańców 
Katowic - czy stanowi odpowiedź na ich realne potrzeby; innowacyjność Projektu 
- jego wdrożenie nie może stanowić powielenia już istniejących na terenie miasta 
Katowice schematów; ekologiczność Projektu - czy oprócz tego, że służy on 
mieszkańcom Katowic, jest on przyjazny środowisku naturalnemu. 
5) Spośród Laureatów wybranych zgodnie z pkt. 4) Jury Konkursu wybierze 
również Laureata Głównego, który w ocenie Jury zrealizował najciekawszy ze 
zgłoszonych Projektów CSR. 
6) Współorganizatorzy będą uprawnieni do publikowania informacji o 
Laureatach Konkursu oraz zrealizowanych przez nich Projektach CSR. 
  
III. NAGRODY 
 
1. Nagrody dla Laureatów z każdej kategorii MMŚP. 
1) Z każdej kategorii MMŚP tj. osobno dla mikroprzedsiębiorców, małych 
przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat, 
który otrzyma okolicznościową statuetkę oraz dyplom „Katowizje 2020 - Firma 
Społecznie Odpowiedzialna”.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
2) Laureaci Konkursu będą promowani w miejskich kanałach komunikacji, w 
tym na stronie internetowej https://rawaink.katowice.eu/katowizje/, w gazecie 
miejskiej i na wybranych profilach społecznościowych. 
3) Laureaci będą mogli posługiwać się tytułem i znakiem graficznym 
„Katowizje 2020 – Firma Społecznie Odpowiedzialna”. 
 
2. Nagroda specjalna dla Laureata Głównego. 
Dodatkowo dla wybranego Laureata Głównego współorganizator SBF 19 Sp. z o. o. 
ufundował nagrodę specjalną tj.: opracowanie strategii marketingowej o łącznej 
wartości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto.   
 
3. Wręczenie nagród. 
Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2020 r. W zależności od obowiązującej 
sytuacji epidemicznej i wytycznych właściwych organów administracji publicznej, 
przyjmie formę: hybrydową (online + offline) lub odbędzie się w formie transmisji 
online. Laureaci Konkursu zostaną z wyprzedzeniem poinformowani  o formie 
wręczenia nagród oraz godzinie rozpoczęcia i ewentualnym miejscu. 
 
IV. JURY KONKURSU 
W skład Jury Konkursu wchodzić będzie 5 (pięć) osób, z czego 4 (osoby) wskaże 
Miasto Katowice, zaś jedną SBF 19 spółka z o.o. Dwie spośród osób wskazanych 
przez Miasto Katowice będzie przedstawicielami lokalnych organizacji 
pozarządowych. Skład osobowy Jury dostępny będzie na stronie internetowej 
https://rawaink.katowice.eu/katowizje/. 
  
V. HARMONOGRAM KONKURSU  
 
1. Czas trwania Konkursu 
1) Zgłoszenia Projektów przez uczestników: 17 listopada 2020 r. – 6 grudnia 
2020 r. do godziny 23:59. 
2) Obrady Jury i wyłonienie Laureatów: 7 grudnia 2020 r. – 9 grudnia 2020 r.  
3) Ogłoszenie Laureatów i wręczenie nagród: 17 grudnia 2020 r.  
 



 

 

 
 
 
 
 
2. Zmiana czasu trwania. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany (wydłużenia) terminów wyżej 
podanych, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Konkursu. 
 
 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
 
1. Klauzula informacyjna dotycząca Uczestników Konkursu,  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) – zwanego dalej RODO – informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: 
urzad_miasta@katowice.eu 
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: 
iod@katowice.eu; 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Konkursu na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na 
ich przetwarzanie. 
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do przenoszenia danych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 
zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
8) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona. 
9) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia 
udziału w Konkursie. 
10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 
w art. 22 RODO. 
 
2. Klauzula dla Laureata Konkursu w momencie odbierania nagrody. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:   
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: 
urzad_miasta@katowice.eu   
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: 
iod@katowice.eu;      
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odbioru nagrody w 
Konkursie na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w 
związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z 
przepisów prawa.   
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 
zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa.    
8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak 
niezbędne do odbioru nagrody  w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości odbioru nagrody.   
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 
w art. 22 RODO.    
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Współorganizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za 
zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niezależne od ich woli, uniemożliwiające 
przeprowadzenie Konkursu, których nie można przewidzieć i zapobiec ich 
wystąpieniu, szczególnie zdarzeń o charakterze siły wyżej. 
2. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które 
nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych np. awarii łączy internetowych, 
błędów w systemie Uczestnika itp. 
3. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 
na organizację Konkursu.  
 
 
 
 
 
 
 
 


