
Regulamin konkursu Compliance Awards 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Compliance Sp. z o. o. z siedzibą w Słubicach (69-100) 

przy ul. T. Kościuszki 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601887 (zwany dalej „organizatorem”). 

2. Organizacja finałowej gali odbywa się dzięki wsparciu Sponsorów oraz przy udziale Partnera 

Medialnego, którzy nie są organizatorami ani współorganizatorami konkursu.  

3. Używane w niniejszym regulaminie męskie formy rzeczowników („oficer compliance”, 

„laureat” i in.) odnoszą się w takim samym stopniu do wszystkich uczestników bez względu 

na płeć. 

 

§ 2 

1. Konkurs organizowany jest w okresie od dn. 1 kwietnia 2019 r. do dn. 27 maja 2019 r. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu możliwe jest od dn. 1 kwietnia 2019 r. do dn. 10 maja 

2019 r. wyłącznie przez formularz elektroniczny udostępniony na stronie internetowej 

organizatora www.instytutcompliance.pl/infoserwis/awards (zwany dalej „formularzem”). 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wskazanie laureatów ogłoszone będzie podczas wieczornej gali 

zorganizowanej w Warszawie dn. 27 maja 2019 r. (zwanej dalej „galą”). Udział w gali możliwy 

jest wyłącznie na imienne zaproszenie organizatora. Udział w gali jest nieodpłatny dla 

zaproszonych osób. 

4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin oraz przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

§ 3 

1. Konkurs polega na przyznaniu honorowego wyróżnienia w trzech kategoriach:  

a. Oficer Compliance Roku: wyróżnienie dla oficera compliance posiadającego wyjątkowe 

osiągnięcia w zakresie zarządzania systemami zgodności; 

b. Pomysł Compliance Roku: wyróżnienie za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę 

zgodności w danej organizacji lub w szerszym zakresie; 

c. Doradca Compliance Roku: wyróżnienie dla wykwalifikowanych i cenionych na rynku 

doradców z zakresu systemów zarządzania zgodnością. 

2. W każdej kategorii przyznawane jest jedno honorowe wyróżnienie, przy czym w kategorii 

Oficer Compliance Roku oraz Doradca Compliance Roku wyróżnienie przyznawane jest osobie 

fizycznej, natomiast w kategorii Pomysł Compliance Roku wyróżnienie przyznawane jest 

konkretnej organizacji. 

 

§ 4 

1. Zgłaszanie kandydatur w poszczególnych kategoriach następuje za pośrednictwem 

formularza. Zgłaszać można zarówno kandydaturę osoby trzeciej, jak i własną. Zgłaszający 

dokonać może zgłoszenia w każdej z kategorii, także więcej niż jednej kandydatury w danej 

kategorii. Kandydatura wymaga podania informacji oraz uzasadnienia zgodnie z limitem 

znaków wskazanym w formularzu. 

2. W kategorii Oficer Compliance Roku zgłaszane mogą być osoby fizyczne, które w roku 

kalendarzowym poprzedzającym konkurs były zatrudnione w podmiocie prowadzącym 

działalność w Polsce, bez względu na rodzaj stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowy 
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cywilno-prawne i in.) i bez względu na charakter podmiotu (struktura właścicielska: 

prywatny, publiczny, dowolna forma organizacyjna). 

3. W kategorii Doradca Compliance Roku zgłaszane mogą być osoby fizyczne, które w roku 

kalendarzowym poprzedzającym konkurs świadczyły usługi doradcze w zakresie compliance 

na rzecz podmiotów prowadzących działalność w Polsce bez względu na rodzaj stosunku 

zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i in.) i bez względu na charakter 

podmiotu doradczego. 

4. W kategorii Pomysł Compliance Roku zgłaszane mogą być projekty wdrożeniowe w zakresie 

compliance, które zrealizowane zostały w roku kalendarzowym poprzedzającym konkurs lub 

ich realizacja się w tym roku rozpoczęła i jeszcze nie zakończyła w podmiocie prowadzącym 

działalność w Polsce, bez względu na charakter podmiotu (struktura właścicielska: prywatny, 

publiczny, forma organizacyjna). 

5. Członkowie Rady Programowej czasopisma „Compliance” dokonywać mogą zgłaszania 

kandydatur, wyłączona jest przy tym możliwość zgłaszania kandydatur własnych oraz innych 

osób zatrudnionych w tej samej co członek organizacji. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci organizatora. 

7. Zgłoszenie kandydatury w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na uroczyste 

wręczenie wyróżnienia podczas gali, a także na podanie laureatów do publicznej wiadomości, 

w szczególności na stronach internetowych organizatora oraz w czasopiśmie „Compliance”. 

W razie kandydatur zgłaszanych przez osoby trzecie (innych niż autonominacje) organizator 

zwróci się do zgłoszonego kandydata (osoby fizycznej lub osoby władnej do podejmowania 

tego rodzaju decyzji w ramach organizacji) o uzyskanie zgody na udział w konkursie. 

 

§ 5 

1. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur organizator dokona 

anonimizacji zgłoszeń i prześle zgłoszenia do członków Kapituły Konkursowej. Anonimizacja 

dokonana będzie w taki sposób, aby członkowie Kapituły Konkursowej nie byli w stanie 

ustalić nominowanej osoby lub organizacji. Kapituła składa się z członków Rady Programowej 

czasopisma „Compliance”. 

2. Jeżeli do nagrody zgłoszona zostanie kandydatura członka Rady Programowej czasopisma 

„Compliance” lub osoby zatrudnionej w tej samej co członek organizacji, członek nie będzie 

wchodzić w skład Kapituły Konkursowej. 

3. Członkowie Kapituły Konkursowej dokonywać będą indywidualnej oceny zanonimizowanych 

przez organizatora zgłoszeń zgodnie z kryteriami wypracowanymi przez organizatora. 

Kryteria te przedstawione będą podczas gali. Organizator dokona podsumowania wyników 

poszczególnych ocen zanonimizowanych kandydatur i wyłoni laureatów w poszczególnych 

kategoriach. 

 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych jest organizator. Kontakt z administratorem możliwy 

jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl. Dane osobowe 

uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom. Kapituła Konkursowa dokonywać 

będzie oceny zanonimizowanych kandydatur.  

2. Dane osobowe biorących udział w konkursie przetwarzane będą wyłącznie w celu 

przeprowadzania konkursu. 

3. Dane osobowe biorących udział w konkursie przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących konkursu. 
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4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

5. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do 

organu nadzorczego. 

 

§ 7 

1. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej 

organizatora, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych uczestników i nie będzie 

wpływała na równość szans wszystkich uczestników. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. Jest dostępny na stronie 

internetowej organizatora www.instytutcompliance.pl. 


