1.

Zasady dotyczące rekrutacji oraz udziału w programie
GENESIS Startup

Niniejsze Zasady określają proces rekrutacji oraz udziału w programie akceleracyjnym
Genesis Startup. Na mocy odrębnej umowy pomiędzy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Compensa Life”) oraz Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (zwana dalej „Compensa Non Life”)
(przy czym Compensa Life i Compensa Non Life zwane są dalej także „Compensa” lub
„Organizatorem”)) a Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (zwany dalej „Startup
Academy” lub „Realizatorem”) określono, że Compensa jest Organizatorem Programu
Akceleracyjnego GENESIS Startup („Program”), a Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp.
z o.o. występujący pod marką Startup Academy jest Realizatorem Programu.

2.

Podstawowe informacje o akceleratorze.
2.1.

2.2.

Celem Programu jest rozwój Pomysłów na innowacyjny produkt, usługę,
oprogramowanie, aplikację lub proces w jednym z czterech następujących
tematów:
• Potęga ekosystemów
• Zbuduj społeczność
• Postaw na zdrowie
• Nowe technologie w służbie ubezpieczeń
Szczegółowy opis poszczególnych tematów znajduje się na stronie
internetowej GENESIS Startup w dokumentach, które stanowią Załączniki do
niniejszych Zasad. .
Definicje:
2.2.1. Kandydat - osoba bądź zespół, który poprawnie wypełnił i wysłał
formularz zgłoszeniowy.
2.2.2. Uczestnik - Kandydat zakwalifikowany do Programu po pozytywnym
przejściu etapu rekrutacyjnego, który złożył oświadczenie, o którym mowa w
3.4.
2.2.3. Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony na stronie
internetowej GENESIS Startup i składany drogą elektroniczną przez
Kandydata.
2.2.4. Pomysł – pomysły na startup zgłoszone przez Uczestników, które są
innowacyjne i konkurencyjne w stosunku do obecnych rozwiązań
występujących na rynku, dotyczące tematów wskazanych w 2.1.;.
2.2.5. Mentor – osoba fizyczna współpracująca z Realizatorem Programu,
zaproszona przez niego bądź desygnowana przez Organizatora, posiadająca
specjalistyczną wiedzę, wspierająca Uczestników w rozwoju ich Pomysłów
oraz zapewniająca merytoryczne wsparcie dla Uczestników.
2.2.6. Zespół oceniający – komisja złożona z przedstawicieli Organizatora i
Realizatora Programu mająca na celu wybór zgłoszeń Kandydatów i
zakwalifikowanie najlepszych 6 zgłoszeń jako Uczestników Programu.
2.2.7. Jury – komisja złożona z przedstawicieli Organizatora i Realizatora,
mająca na celu wybór zwycięzcy pierwszej edycji Programu.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.2.8. Zasady – treść niniejszego regulaminu, udostępniona na stronie
internetowej GENESIS Startup.
2.2.9. strona internetowa GENESIS Startup – strona internetowa Programu
pod adresem www.genesisstartup.pl .
Działania w Programie będą realizowane od 22 kwietnia 2019 r. i nie dłużej
niż do końca roku 2019 r. Program będzie składał się z trzech etapów:
rekrutacja, akceleracja i prezentacja na Demo Day. Szczegółowe terminy
realizacji poszczególnych etapów i działań w ramach etapów Programu będą
każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej GENESIS Startup, gdyż
zakres i terminarz niektórych etapów będzie konsultowany z Uczestnikami
Programu. Informacja o terminach poszczególnych etapów Programu będzie
zamieszczana na stronie internetowej GENESIS Startup z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
W ramach Programu zakwalifikowani Uczestnicy skorzystają z następującego
wsparcia:
■ Sześciu warsztatów, poprowadzonych przez trenerów Startup
Academy, podczas których nabędą potrzebną wiedzę biznesową,
niezbędną w dalszym procesie akceleracji w ramach Programu.
Tematy warsztatów:
● Budowanie person
● Value Proposition Canvas
● Modele biznesowe i Business Model Canvas
● Lean Startup i Customer Development
● Marketing i sprzedaż
● Pitching
Terminy i lokalizacje poszczególnych warsztatów będą każdorazowo
zamieszczane na stronie internetowej GENESIS Startup z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
■ Trzech godzin indywidualnego mentoringu z Mentorem, który będzie
wsparciem w każdej sprawie merytorycznej oraz technicznej
tworzonego produktu, usługi lub procesu zgłoszonego jako Pomysł w
terminach uzgodnionych pomiędzy Uczestnikami a Mentorem
■ Udziału w Demo Day, w czasie którego Uczestnicy zaprezentują swoje
rozwiązania (zrealizowane Pomysły) przed Jury oraz zaproszonymi
gośćmi.
Ogólny Harmonogram Programu (z zastrzeżeniem postanowień 2.6.):
■ Składanie Formularzy zgłoszeniowych - od 22 kwietnia 2019 r. do 24
maja 2019 r.
■ Ogłoszenie wyników rekrutacji i zakwalifikowanych Uczestników - do
31 maja 2019 r.
■ Warsztaty i prace Uczestników nad Pomysłem - do 31 sierpnia 2019 r.
■ Demo Day i ogłoszenie wyników Programu – wrzesień 2019 r.
Termin i lokalizacja Demo Day zostaną wskazane na stronie internetowej
GENESIS Startup z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje o harmonogramie realizacji poszczególnych działań,
a także o prowadzących i Mentorach oraz wszelkie aktualności dostępne będą
na stronie internetowej GENESIS Startup oraz przekazywane Uczestnikom na
adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

2.7.

2.8.

3.

Warsztaty, działania szkoleniowe oraz Demo Day będą realizowane w
Warszawie. Szczegółowe dane dot. miejsca zostaną podane na stronie
internetowej GENESIS Startup oraz zostaną przekazane Uczestnikom na
adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
Udział w Programie jest bezpłatny. Wszystkim Uczestnikom Programu
zapewniony zostanie dostęp do wykwalifikowanych ekspertów, oraz materiały
szkoleniowe, z godnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie. Inne
koszty związane z udziałem w Programie, w tym np. koszty zakwaterowania,
transportu, wyżywienia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Jak aplikować do Programu?
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

Rekrutacja do Programu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej GENESIS
Startup. Na etapie rekrutacji, poza wypełnieniem i przesłaniem Formularza
zgłoszeniowego, nie jest wymagane składanie przez Kandydatów żadnych
dodatkowych dokumentów.
Rekrutacja do Programu jest prowadzona w terminie od 22 kwietnia 2019
roku do 24 maja 2019 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 31 maja 2019
roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia
rekrutacji, o czym będzie informować każdorazowo na stronie internetowej
GENESIS Startup.
Rekrutacja ma charakter otwarty, tzn. każdy zainteresowany spełniający
kryteria formalne, o których mowa w 4.2. poniżej ma możliwość zgłoszenia
Pomysłu do Programu. Proces rekrutacji (jak i cały Program) jest prowadzony
z uwzględnieniem zasad równości szans oraz niedyskryminacji, co oznacza,
że na żadnym etapie realizacji Programu nie będzie miała miejsce
dyskryminacja Kandydatów lub Uczestników z jakiegokolwiek względu, w
szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację
seksualną, wyznanie itp.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie (każdy członek zespołu)
zobowiązane będą do dostarczenia podpisanej papierowej wersji deklaracji
uczestnictwa w Programie wraz z zgodami i oświadczeniami, w tym z
oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych i okazania dowodu
tożsamości potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w 4.2.
poniżej pracownikom Realizatora Programu w terminie pierwszego warsztatu
merytorycznego. Wzór deklaracji i oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do
Zasad i jest umieszczony na stronie internetowej GENESIS Startup.
Udział w procesie rekrutacji jest równoznaczny z akceptacją zapisów
niniejszych Zasad.
Wszelkie informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane Kandydatom na
adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
Kandydat może dokonać zgłoszenia więcej niż jednego Pomysłu, jednak tylko
jeden z nich może zostać wybrany do uczestnictwa w Programie

4.

Kryteria rekrutacji.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Rekrutacja do Programu obejmuje część formalną oraz część merytoryczną.
Kryteria oceny formalnej
• Kandydaci (wszyscy członkowie zespołu) na dzień złożenia Formularza
zgłoszeniowego muszą być pełnoletni
• Kandydaci (wszyscy członkowie zespołu) muszą złożyć podpisane
oświadczenie, o którym mowa w 3.4. powyżej, i wszystkie oświadczenia,
zobowiązania i zgody w nim zawarte, tj. w szczególności zgodę każdego
Kandydata (członka zespołu) na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji Programu (tj. imienia i nazwiska, adresu
korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail) przez
Organizatora i Realizatora Programu, zgodę każdego Kandydata (członka
zespołu) na nieodpłatne zamieszczenie tekstów/informacji/grafik ich
dotyczących na stronach internetowych, w social mediach oraz materiałach
promocyjnych związanych z Programem przez Organizatora oraz
Realizatora Programu w celu promocji Programu, Uczestników oraz
sporządzonych w jego ramach Pomysłów, a także zgody na korzystanie
przez Organizatora z Pomysłów, rozwijanie ich, inspirowanie się nimi oraz
zobowiązanie do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie
utworów, które powstaną w ramach nagrodzonych Pomysłów.
Kandydat (każdy członek zespołu) może również wyrazić dobrowolną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe
(informowania o innych projektach i inicjatywach) przez Organizatora lub
Realizatora Programu.
Zgody udzielane przez Kandydatów są dobrowolne, ale ich nieudzielenie,
za wyjątkiem zgody na potrzeby marketingowe) uniemożliwia realizację
Programu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych Zasadach,
przez co udział w Programie danego Kandydata (członka zespołu), który
nie wyrazi zgód innych niż na potrzeby marketingowe) nie będzie możliwy.
Do oceny merytorycznej skierowane zostaną tylko zgłoszenia złożone przez
Kandydatów spełniających wymogi formalne, o których mowa w 4.2 powyżej,
które zostaną przesłane przez Formularz zgłoszeniowy do godz. 23.59 do dnia
24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem postanowienia 3.2. Kandydaci zostaną
poinformowani o wynikach oceny formalnej dokonanych przez nich zgłoszeń
niezwłocznie po jej zakończeniu drogą mailową na adres e-mail wskazany w
Formularzu zgłoszeniowym, lecz nie później niż tydzień od złożenia
Formularza zgłoszeniowego. W przypadku, jeżeli w trakcie weryfikacji
spełniania kryteriów formalnych zgodnie z 3.4. powyżej okaże się, że Kandydat
nie był pełnoletni na dzień składania Formularza zgłoszeniowego, Formularz
zgłoszeniowy zostaje odrzucony, Pomysł nie podlega ocenie a Kandydat nie
jest dopuszczony do udziału w Programie.
Kryteria oceny merytorycznej – zgłoszenia i Pomysły Kandydatów oceniane
będą wg poniższych kryteriów merytorycznych:

Kryteria oceny merytorycznej

Ilość punktów

Znikoma - Pomysł nie stanowi żadnej innowacji

0 pkt

Dostateczna - umiarkowana wartość dodana w
stosunku do istniejących rozwiązań

1 pkt

Średnia - wyraźne rozwinięcie stosowanych rozwiązań

2 pkt

Bardzo dobra - nowatorskie rozwiązanie

3 pkt

Żadne

0 pkt

Niewielkie - nie wnosi przełomu w tematach
wskazanych w punkcie 2.1. niniejszych Zasad

1 pkt

Znaczne - stanowi zauważalną wartość w tematach
wskazanych w punkcie 2.1. niniejszych Zasad

2 pkt

Bardzo duże - rozwiązuje realne problemy w tematach
wskazanych w punkcie 2.1. niniejszych Zasad

3 pkt

Rewolucyjne - Pomysł strategicznie wpływa na rozwój
w tematach wskazanych w punkcie 2.1. niniejszych
Zasad

4 pkt

Zapotrzebowanie
rynkowe

Potencjał do komercjalizacji

0-5 pkt

Motywacje

Opis motywacji, które posiada Kandydat

0-3 pkt

Skomplikowanie
Pomysłu

Wysokie – realizacja Pomysłu będzie wymagała dużej
liczby zasobów

0-1 pkt

Umiarkowane - realizacja Pomysłu będzie wymagała
umiarkowanej liczby zasobów

2-3 pkt

Innowacyjność

Dopasowanie
Pomysłu
do
tematów
wskazanych
w
punkcie
2.1.
niniejszych Zasad

Niskie - realizacja Pomysłu będzie wymagała niskiej 4-5 pkt
liczby zasobów do zrealizowania

4.5.

4.6.

4.7.

Otrzymanie 0 pkt. w poszczególnych kryteriach merytorycznych nie
dyskwalifikuje Kandydata z udziału w Programie, bowiem pod uwagę brana jest
łączna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej.
Oceny merytorycznej zgłoszonych przez Kandydatów Pomysłów dokona
Zespół oceniający składający się z ekspertów Compensa oraz Startup
Academy. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje
przedstawione przez Kandydatów w Formularzu zgłoszeniowym.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości zgodnie z wyrażoną zgodą, że podczas
warsztatów i wydarzeń związanych z Programem z jego udziałem dźwięk i
obraz mogą być rejestrowane (i mogą obejmować jego wizerunek i głos), a
także że tak powstałe materiały audiowizualne (w których wizerunek czy głos

Uczestnika nie będzie stanowił jedynie szczegółu większej całości) będą mogły
być rozpowszechniane w celu promocji Organizatora, Realizatora Programu,
Programu, Uczestników i Pomysłów.

5.

Przetwarzanie danych osobowych
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz po
zakończeniu Programu przez okres 3 lat.
Przetwarzane dane osobowe Uczestników/Kandydatów obejmują dane
kontaktowe:
imię i nazwisko; numer telefonu i adres email.
Każdy Uczestnik/Kandydat ma prawo do wglądu w swoje dane, ich
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (a także wspomniane
powyżej prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody), do
przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. W tym
celu oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych
Uczestnika/Kandydata, Uczestnik/Kandydat powinien przesłać wiadomość do
Realizatora Programu na adres e-mail: kontakt@startupacademy.pl
Organizator i Realizator Programu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika/Kandydata.
Organizator i Realizator Programu zastrzegają sobie prawo do weryfikacji
informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.
Administratorem danych osobowych są Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group oraz
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342
Warszawa), (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się
poprzez adres e-mail centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22
501 61 00 lub pisemnie na adres Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02342 Warszawa).
Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych (dalej jako „IOD”)
można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez e-mail iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres
Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: dane
Uczestników/Kandydatów mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Realizacja konkursu „GENESIS Start-Up”
zgoda na przetwarzanie danych
Cele marketingowe
zgoda na przetwarzanie danych

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Okres przechowywania danych: dane osobowe Uczestników/Kandydatów
będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału
w konkursie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie
przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, jeżeli
Uczestnik/Kandydat zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych
celach.
Odbiorcy danych: Ponadto dane Uczestnika/Kandydata mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i
usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji,
kopertowania oraz dystrybucji druku, agencjom marketingowym – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe
Uczestnika/Kandydata nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących
się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Uczestnikowi/Kandydatowi przysługuje
prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, Uczestnikowi/Kandydatowi przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika/Kandydata
jest zgoda, ma on prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika/Kandydata są
przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, Uczestnikowi
przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Uczestnik/Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe
Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano powyżej.
Uczestnikowi/Kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w
związku z konkursem jest niezbędne do jego realizacji – bez podania
żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwy udział.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

6 W trakcie trwania Programu, wybór zwycięzcy i nagroda
6.1

Zespół oceniający zakwalifikuje do udziału w Programie sześć Pomysłów
zgłoszonych przez sześciu różnych Kandydatów.

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

Uczestnicy zobowiązani będą do udziału w sześciu warsztatach biznesowych
oraz 3 godzinnych, indywidualnych sesjach mentoringowych, o których mowa
w 2.4. powyżej, przy czym warunek uczestnictwa jest spełniony jeżeli
przynajmniej jeden członek zespołu uczestniczy w danych warsztatach lub
sesjach
Uczestnik, który nie osiągnie min. 50% frekwencji na warsztatach i
indywidualnych sesjach mentoringowych zostanie zdyskwalifikowany z
Programu. Organizatorzy będą mogli obciążyć zdyskwalifikowanego
Uczestnika kosztami organizacji Programu przypadającymi proporcjonalnie
na danego Uczestnika.
Prace nad Pomysłami Uczestników będą wspierane przez Mentorów.
Po zrealizowaniu warsztatów i prac nad Pomysłami Uczestnicy przystąpią do
ostatniego etapu, jakim jest Demo Day. Uczestnictwo w nim jest
obowiązkowe, a sam etap został zaplanowany na wrzesień 2019 roku.
Uczestnik, który nie weźmie udziały w Demo Day zostaje zdyskwalifikowany
z udziału w Programie a jego Pomysł nie podlega ocenie Jury. Postanowienie
6.3. zdanie drugie stosuje się. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
zmiany terminu Demo Day, o czym będą informować każdorazowo na stronie
internetowej GENESIS Startup z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Demo Day składa się z prezentacji zrealizowanych Pomysłów. Uczestnicy
zaprezentują swoje rozwiązania przed Jury oraz zaproszonymi gośćmi. W
trakcie tego etapu zostanie wytypowany zwycięzca #1 edycji Programu.
Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie Demo Day przez członka Jury.
Jury wybierze jednego Uczestnika (jeden zespół będący Uczestnikiem) na
zwycięzcę Programu według tych samych kryteriów jak Zespół oceniający
przy rekrutacji, ale także oceni realizację Pomysłu, jej efekty, powodzenie
działań Uczestników, zaangażowanie Uczestników, włożony nakład pracy
podczas Programu. Jury podejmie decyzję w drodze jawnego głosowania,
większością głosów, w formie pisemnej uchwały.
Decyzja Jury ma charakter ostateczny, a Uczestnikom nie przysługuje prawo
do odwołania się od decyzji.
Uczestnikowi, który został zwycięzcą Programu Organizator przyzna nagrodę
finansową w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Dla
uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że nagroda w tej wysokości przysługuje
Uczestnikowi, niezależnie od ilości osób wchodzących w skład zespołu
będącego Uczestnikiem – zwycięzcą Programu, a Organizator (ani
Compensa Life, ani Compensa Non Life) w żadnym wypadku nie jest
zobowiązany do przekazania kwoty powyżej 15.000 zł tytułem nagrody w
Programie. W przypadku, o którym mowa w 7.4., warunkiem otrzymania
nagrody jest podpisanie umowy, której wzór stanowi Załącznik do niniejszych
Zasad i umieszczony jest na stronie internetowej GENESIS Startup.
Z zastrzeżeniem pkt 6.4 poniżej, nagroda pieniężna zostanie przekazana na
rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, który został zwycięzcą
Programu, w terminie [_21_] dni od dnia Demo Day, na którym ogłoszono
zwycięzcę Programu. Datą przekazania nagrody jest data obciążenia
rachunku bankowego Compensa Life lub Compensa Non Life. Nagrodzony
Uczestnik (każdy członek zespołu w zakresie go dotyczącym) jest
zobowiązany do stosownego rozliczenia danin publicznych związanych z
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otrzymaną nagrodą. Przekazanie przez Compensa Life lub Compensa Non
Life kwoty 15.000 zł w terminie wskazanym powyżej na rachunek bankowy
wskazany przez Uczestnika, który został zwycięzcą Programu w jego
Formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z wydaniem nagrody przez
Organizatora Programu, spełnieniem przyrzeczenia publicznego w tym
zakresie i zwalnia Organizatora Programu z wszelkich roszczeń związanych
z przyznaniem i wydaniem nagrody zwycięzcy Programu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika, który został
zwycięzcą Programu nieprawidłowego numeru rachunku bankowego.
Organizator może według własnego uznania przyznać nagrodę specjalną pokrycie kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję (zakwaterowanie,
transport oraz bilet wstępu) do wartości 5000 PLN brutto.

7 Po zakończeniu Programu
7.1
7.2

7.3

7.4

Wszelkie materiały zgłoszone przez Kandydatów lub Uczestników w trakcie
Programu nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci i Uczestnicy wyrażają zgodę przez udział w Programie, akceptację
Zasad, jak i w deklaracji, o której mowa w 3.4., dla Compensa Life i
Compensa Non Life na wykorzystanie i ujawnienie Pomysłu i wszelkich
tematów, koncepcji, systemów, teorii, sposobów działania, planów,
rozwiązań, modeli biznesowych, analiz, know-how itp., zgłoszonych lub
wypracowanych w trakcie trwania Programu w celu wykorzystania ich w
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarcze, w celach
promocyjnych lub w każdym innym celu. W szczególności Compensa Life i
Compensa Non Life uprawniona jest do ich modyfikacji, wykorzystania w
części, łączenia, inspirowania się nimi.
Kandydaci i Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec
Organizatora i Realizatora, jak i osób trzecich, z tytułu naruszenia przez nich
poprzez udział w Programie, w szczególności poprzez zgłoszenie lub
wykorzystanie Pomysłu lub jego elementu, praw osób trzecich, w
szczególności praw własności przemysłowej, autorskich, dóbr osobistych czy
innych.
W przypadku, jeżeli w trakcie realizacji Programu i rozwoju danego Pomysłu
Uczestnik wytworzy utwory w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa
pokrewne i następnie Uczestnik ten zostanie zwycięzcą nagrody głównej lub
specjalnej, Uczestnik taki zobowiązany będzie do przeniesienia na rzecz
Organizatora (Compensa Life albo Compensa Non Life albo na oba te
podmioty w częściach – wg wskazania Organizatora) wszelkich autorskich
praw majątkowych do tych utworów, prawa do wykonywania praw zależnych,
własności nośników, a także praw do tematów, koncepcji, systemów, teorii,
sposobów działania, planów, rozwiązań, modeli biznesowych, analiz, knowhow, bez dodatkowego wynagrodzenia, zawierając umowę w tym zakresie,
której wzór stanowi Załącznik do niniejszych Zasad i jest umieszczony na
stronie internetowej GENESIS Startup. Odmowa zawarcia umowy i
przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów skutkuje
dyskwalifikacją z Programu i utratą prawa do nagrody. Organizator w takim

7.5

7.6

przypadku może wyłonić innego zwycięzcę lub zakończyć Program bez
przyznania nagrody.
Niezależnie od przyznania nagrody, Compensa Life lub Compensa Non Life
mogą zdecydować o złożeniu wybranym przez siebie Uczestnikom propozycji
współpracy.
Szczegółowe warunki współpracy i dalszego rozwoju Pomysłów, którymi
Compensa Life lub Compensa Non Life może być zainteresowana, będą
uzgadniane odrębnie miedzy Uczestnikiem a Compensa Life lub Compensa
Non Life.

8 Obowiązki Uczestników.
8.1

Uczestnicy zobowiązują się do:
8.1.1
przestrzegania reguł udziału w Programie określonych w Zasadach
oraz załącznikach do tych Zasad
8.1.2
Udziału członka zespołu Uczestnika we wszystkich działaniach
zaplanowanych do realizacji w ramach Programu, potwierdzonego
podpisami na listach obecności. W poszczególnych szkoleniach
czy mentoringach brać może udział wybrany członek zespołu
Uczestnika.
8.1.3
Dostarczenie podpisanych dokumentów wymaganych w procesie
rekrutacyjnym przedstawicielowi Startup Academy najpóźniej w
pierwszym dniu warsztatów, o których mowa w pkt. 2.4
Regulaminu.

9 Poufność
9.1

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności wszelkich
Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej), w posiadanie których wejdą
w trakcie uczestnictwa w Programie. ,,Informacje Poufne” oznaczają:
wszelkie informacje dotyczące innych Uczestników, w tym w szczególności
ich Pomysłów oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
Compensa Life lub Compensa Non Life w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. niezależnie od tego, czy przekaz Informacji
Poufnych następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym
wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania,
streszczenia i inne materiały.

10 Dodatkowe informacje.
10.1

Informacji nt. programu akceleracyjnego oraz zasad rekrutacji udziela
mailowo Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o. w odpowiedzi na
korespondencję przesłaną na adres e-mail: karolina@startupacademy.pl

Załącznik do Zasad dotyczących rekrutacji oraz udziału w programie GENESIS Startup
Pojęciom pisanym wielką literą a niezdefiniowanym odmiennie w niniejszym oświadczeniu
nadaje się znaczenie jak w Zasadach dotyczących rekrutacji oraz udziału w programie
GENESIS Startup
Oświadczenie Uczestnika Programu
Ja, niżej podpisany/a:
●

Oświadczam, że znane mi są zasady udziału w Programie zawarte w Zasadach i w pełni je
akceptuję.

●

Zobowiązuję się do:
-

systematycznego udziału w warsztatach i sesjach mentoringowych oferowanych w
ramach Programu, do udziału w którym reprezentowany przeze mnie Pomysł został
zakwalifikowany i do zachowania wymogu co najmniej 50 % frekwencji, o którym
mowa w Zasadach, przy czym oświadczam i akceptuję, że niezachowanie poziomu
frekwencji skutkować będzie dyskwalifikacją z Programu .

-

udziału w Demo Day, o ile zgłoszony przeze mnie Pomysł zostanie do niego
zakwalifikowany, przy czym oświadczam i akceptuję, że brak uczestnictwa w Demo
Day skutkować będzie dyskwalifikacją z Programu.

-

●

przestrzegania reguł udziału w Programie określonych w Zasadach oraz załącznikach
do tych Zasad;
przestrzegania zobowiązania do zachowania poufności określonego w Zasadach
.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli
Realizatora Programu, Organizatora, bądź podmioty działające na ich zlecenie, służących
pozyskaniu opinii nt. Programu i jego efektów, a także – na bazie pozyskanych informacji –
udoskonalaniu kolejnych edycji Programu.

●

Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w Formularzu zgłoszeniowym i w niniejszej
deklaracji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem świadoma/y, iż w sytuacji złożenia
oświadczeń i przedstawienia danych, które nie są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w
szczególności dotyczących aspektów formalnych związanych z zakwalifikowaniem Pomysłu do
Programu akceleracyjnego, Realizator Programu, w szczególności, ma prawo do mojej
dyskwalifikacji.

●

Oświadczam, że na dzień
pełnoletni/pełnoletnia.

przystąpienia

do Programu GENESIS Startup jestem

●

Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie tekstów/informacji/grafik dotyczących mojej
osoby na stronach internetowych, w social mediach oraz materiałach promocyjnych
związanych z Programem „ przez Organizatora oraz Realizatora Programu w celu promocji
Programu, Uczestników oraz sporządzonych w jego ramach Pomysłów.

●

Oświadczam, że jestem uprawniony do zgłoszenia Pomysłu w Programie i rozporządzenia
nim/wykorzystywania go, w zakresie określonym Zasadami i niniejszym oświadczeniem, w
szczególności do upoważniania Organizatora i Realizatora do wykorzystywania Pomysłu w
ramach Programu, jak i po jego zakończeniu .

●

Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie Pomysł jest mojego autorstwa/współautorstwa z
innymi członkami zespołu - Uczestnika, nie zawiera treści naruszających prawo lub
niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz że nie narusza praw osób trzecich (w szczególności
praw autorskich lub praw własności przemysłowej). Nadto oświadczam, że wykorzystywanie
tego Pomysłu, w całości lub w części, przez Organizatora i Realizatora w Programie, jak i po
jego zakończeniu, zgodnie z Zasadami, nie będzie naruszało praw osób trzecich w
szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej).

●

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność wobec Organizatora i Realizatora, jak i osób
trzecich, z tytułu naruszenia poprzez udział w Programie, w szczególności poprzez zgłoszenie
lub wykorzystanie Pomysłu lub jego elementu, praw osób trzecich, w szczególności praw
własności przemysłowej, autorskich, dóbr osobistych czy innych.

•

Wyrażam zgodę dla Compensa Life i Compensa Non Life na wykorzystanie i ujawnienie
Pomysłu i wszelkich tematów, koncepcji, systemów, teorii, sposobów działania, planów,
rozwiązań, modeli biznesowych, analiz, know-how itp., zgłoszonych lub wypracowanych w
trakcie trwania Programu w celu wykorzystania ich w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarcze, w celach promocyjnych lub w każdym innym celu. W szczególności
Compensa Life i Compensa Non Life uprawniona jest do ich modyfikacji, wykorzystania w
części, łączenia, inspirowania się nimi.

•

W przypadku, jeżeli w trakcie realizacji Programu i rozwoju Pomysłu utworzę/współutworzę
utwór lub utwory w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne i zostanę zwycięzcą
nagrody głównej lub specjalnej, zobowiązuję się do przeniesienia na rzecz Organizatora
(Compensa Life albo Compensa Non Life albo na oba te podmioty w częściach – wg wskazania
Organizatora) wszelkich autorskich praw majątkowych do tych utworów, prawa do
wykonywania praw zależnych, własności nośników, a także praw do tematów, koncepcji,

systemów, teorii, sposobów działania, planów, rozwiązań, modeli biznesowych, analiz, knowhow, bez dodatkowego wynagrodzenia, zawierając umowę w tym zakresie, której wzór stanowi
Załącznik do Zasad.
●

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu
akceleracyjnego „GENESIS Start-up” (tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego,
numeru telefonu oraz adresu e-mail), przez Organizatora (Compensa) przy użyciu telefonu,
poczty elektronicznej lub tradycyjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000)*

*Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu
przez okres 3 lat.
Zgody marketingowe (nieobowiązkowe):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe (informowania
o innych projektach i inicjatywach) prowadzone przez Organizatora (Compensa) przy użyciu telefonu.
TAK/NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe (informowania
o innych projektach i inicjatywach) prowadzone przez Organizatora (Compensa) przy użyciu poczty
elektronicznej.
TAK/NIE

………………………………………
miejscowość i data

………………………………..
czytelny podpis Uczestnika

Załącznik do Zasad dotyczących rekrutacji oraz udziału w programie GENESISI Startup
Wzór umowy

Umowa
zawarta w Warszawie w dniu [____] pomiędzy:
1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w
Warszawie /dane spółki/
oraz/albo
2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w
Warszawie /dane spółki/
Zwaną dalej/zwanymi dalej Organizatorem
a
/dane Uczestnika/
/w przypadku zespołu umowę podpisują wszyscy członkowie zespołu/
zwanym dalej Uczestnikiem
zwane dalej także Stroną lub łącznie „Stronami”
Zważywszy, że:
1. Organizator zorganizował program akceleracyjny GENESIS Startup („Program”), w
którym Uczestnik wziął udział;
2. Uczestnikowi została przyznana nagroda w Programie;
3. Uczestnik zaakceptował Zasady dotyczące rekrutacji oraz udziału w programie
GENESIS Startup („Zasady”);
4. Zgodnie z Zasadami warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie niniejszej umowy;
5. Pojęciom pisanym wielką literą a niezdefiniowanym odmiennie w niniejszej umowie
Strony nadają znaczenie jak w Zasadach,

Strony postanawiają co następuje:
§1
1. Uczestnik oświadcza, że realizując Pomysł w ramach Programu Uczestnik stworzył lub
wykorzystał wcześniej stworzone przez Uczestnika (lub co do których nabył prawa)
utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, które obejmują
w szczególności [_____opis utworów] („Utwory”).

2.

Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu (może z niego korzystać, nim rozporządzać i chroni
jego poufność) know how, w tym koncepcje, systemy, teorie, sposoby działania, plany,
rozwiązania, modele biznesowe, analizy opisane/zilustrowane/odzwierciedlone w Utworach,
jak również inne wykorzystane w realizacji Pomysłu w ramach Programu („Know-how”)

3.

Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Utwory i Know-how przekazane Organizatorowi w
ramach Programu, w całości lub w częściach, nie będą w żaden sposób naruszały praw ani
dóbr osób trzecich oraz że prawa do nich nie będą niczym ograniczone. W szczególności
Uczestnik oświadcza, że Utwory i Know-how, w tym w szczególności wszelkie
oprogramowanie, kod źródłowy, dokumentacja produktowa w chwili ich przekazania
Organizatorowi stanowić będą przedmiot przysługujących wyłącznie Uczestnikowi autorskich
praw majątkowych, jak również nie będą obciążone na rzecz osób trzecich, w tym nie będą
przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań licencyjnych lub innych na rzecz takich osób. W
szczególności Uczestnik zapewnia, że nie zobowiązał się i nie zobowiąże się do
przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią.
§2

1.

W związku z przyznaniem nagrody pieniężnej w Programie Uczestnik przenosi, a Organizator
nabywa, bez dodatkowego w stosunku do nagrody wynagrodzenia, w odniesieniu do
wszystkich poniższych pól eksploatacji, majątkowe prawa autorskie do wszystkich Utworów
lub ich części oraz ich kolejnych wersji, bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń
czasowych, w szczególności prawo do wykorzystania w dowolnych utworach, w tym w
utworach zbiorowych, także wizualnych lub audialnych, korzystania z nich oraz
nieograniczonego nimi rozporządzania, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
a. w przypadku Utworu innego niż program komputerowy, w tym w szczególności
wszelkiej dokumentacji:
i. w zakresie utrwalania Utworu lub jego części i zwielokrotniania, w tym
zwielokrotniania egzemplarzy – utrwalanie, wytwarzanie i zwielokrotnianie
wszelkimi technikami, w tym, techniką poligraficzną, techniką zapisu
magnetycznego,

światłoczułą,

audiowizualną,

cyfrową,

optyczną,

komputerową z użyciem wszelkich dostępnych nośników dźwięku i/lub
obrazu niezależnie od formatu i poziomu lub jakości zapisu;
ii. wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji z innymi utworami/artystycznymi wykonanymi;
iii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór lub
jego części utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy;

iv. w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego części w sposób inny niż
określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
v. instalacja, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
uruchamianie,

wyświetlanie

przystosowywanie,

i

modyfikowanie,

używanie,

przechowywanie,

zmienianie,

tłumaczenie,

asemblowanie, kompilowanie,
b.

w przypadku Utworu będącego programem komputerowym do:
i.trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
ii.tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian w programie komputerowym;
iii.rozpowszechniania, w tym zbycia, użyczenia, udzielenie licencji lub najmu,
programu komputerowego lub jego kopii;
iv.instalacja, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
uruchamianie, wyświetlanie i używanie, przechowywanie, przystosowywanie,
modyfikowanie, zmienianie, tłumaczenie, asemblowanie, kompilowanie,
publiczne udostępnianie Utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.

W związku z przyznaniem nagrody pieniężnej w Programie Uczestnik przenosi, a Organizator
nabywa, bez dodatkowego w stosunku do nagrody wynagrodzenia, na wyłączność prawo do
Know-how, w tym w szczególności prawo do korzystania, ujawniania, modyfikowania go,
wykorzystywania dla prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej lub w
innych celach. Dodatkowo Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w poufności i
nieujawniania Know-how osobom trzecim.

3.

Nabycie autorskich praw majątkowych do Utworów i prawa do Know-how następuje z chwilą
podpisania niniejszej Umowy.

4.

Uczestnik zobowiązany jest do wydania Organizatorowi Utworów najpóźniej wraz z
podpisaniem niniejszej Umowy, przy czym Utworów będących programem komputerowym w
formie aktualnego i kompletnego kodu źródłowego, bez zabezpieczeń uniemożliwiających
korzystanie z tego kodu lub jego modyfikacje, zapewniając Organizatorowi możliwość
efektywnego i wydajnego wykorzystywania programu komputerowego na wszystkich
wymienionych niniejszej umowie polach eksploatacji. W zakresie Utworów będących
dokumentacją Uczestnik

zobowiązany jest wydać Organizatorowi wszelką, aktualną i

kompletną dokumentację wytworzoną w ramach Programu, w szczególności dokumentację
niezbędną do korzystania przez Organizatora z Utworów będących programami
komputerowymi, jak i do ich modyfikowania, zapewniając możliwość efektywnego i
wydajnego wykorzystywania dokumentacji i programu komputerowego, którego dana
dokumentacja dotyczy, na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach
eksploatacji.
5.

W związku z przyznaniem nagrody pieniężnej w Programie Uczestnik przenosi, a Organizator
nabywa, bez dodatkowego w stosunku do nagrody wynagrodzenia, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji prawo do zezwalania na wykonywanie praw
zależnych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, w tym prawo do tworzenia, korzystania
i rozporządzania opracowaniami Utworów.

6.

W związku z przyznaniem nagrody pieniężnej w Programie Uczestnik przenosi, a Organizator
nabywa, bez dodatkowego w stosunku do nagrody wynagrodzenia wraz z prawami
majątkowymi własność egzemplarzy Utworu.

7.

Uczestnik oświadcza, że udziela zgody na zwielokrotnienie programu komputerowego w
przypadku, gdy jest to niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania.

8.

Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku konieczności doprecyzowania lub rozszerzenia
określonych niniejszą umową pól eksploatacji niezwłocznie zawrą stosowną umowę w tym
przedmiocie.

9.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie
z Utworów lub Know-how przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby trzecie
narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa przysługujące tym osobom,
Organizator poinformuje Uczestnika o takich roszczeniach, a Uczestnik podejmie niezbędne
działania mające na celu zażegnanie sporu, zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności
wobec

osób

trzecich

i

poniesie

w

związku

z

tym

wszelkie

koszty,

w

tym

koszty/odszkodowania poniesione przez Organizatora w związku z obroną przed
zgłoszonymi roszczeniami.
/w przypadku, jeżeli Uczestnikiem będzie zespół osób, zobowiązania tych osób wobec
Organizatora będą miały charakter solidarny/
§3
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w x jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Organizator

Uczestnik

