
Regulamin „Supertalentów w Medycynie" - konkursu na liderów młodego pokolenia 
lekarzy 

I. Organizatorzy i cele 

1. Organizatorem konkursu „Supertalenty w Medycynie” (dalej: „Konkurs”) jest spółka Grupa 
Rx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000150677 (dalej: 
„Organizator”).  
2. Realizację Konkursu koordynuje zespół redakcyjny dwutygodnika „Puls Medycyny”. 
 3. Organizator określa warunki udziału w Konkursie, powołuje jury oraz odpowiada za 
prawidłowy przebieg Konkursu. 
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy lub 
zawodów pokrewnych (do 39. roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i 
predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie wpływać na zmiany w sektorze ochrony 
zdrowia w Polsce.  

 II. Warunki udziału w konkursie 

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych będących lekarzami oraz absolwentów 
kierunków pokrewnych medycynie, jak na przykład farmacja, którzy cieszą się autorytetem w 
swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się pochwalić 
udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi. 
 2. Udział w Konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do zgłaszania kandydatów, 
spełniających kryteria wskazane w pkt II.1 Regulaminu, mają także osoby trzecie (w 
szczególności pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem 
uzyskania pisemnego upoważnienia do zgłoszenia udziału w Konkursie osoby zgłaszanej.  
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie organizatorom wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego.  
4. W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane i informacje nim wymagane 
 5. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej „Pulsu Medycyny” 
www.pulsmedycyny.pl.  
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2022 roku o godz. 12.00. 
 7. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać za pośrednictwem formularza 
dostępnego na stronie pulsmedycyny.pl. 
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

III. Postępowanie konkursowe i nagradzanie laureatów 

1. Jury konkursowe składa się z przedstawiciela „Pulsu Medycyny” oraz  liderów opinii i 
ekspertów środowiska medycznego powołanych przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Informacja 
o składzie jury jest udostępniana na stronie internetowej „Pulsu Medycyny”: 
www.pulsmedycyny.pl. 
2. Sylwetki wszystkich zgłoszonych kandydatów są prezentowane członkom  jury, którzy 
dokonają ich oceny w trzech kategoriach (wskazanych w pkt III.3 Regulaminu) w skali od 1 do 
10 w każdej kategorii. Konkurs wygrywa osoba, która uzyska największą łączną liczbę 
punktów przydzielanych przez jurorów.  
3. Przy ocenie kandydatów jury bierze pod uwagę następujące kryteria, stanowiące 
jednocześnie kategorie konkursowe/przyznawania punktów: 



a) osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody), 
b) zaangażowanie w działalność publiczną (m.in. działalność społeczna, charytatywna, 

związkowa, w organizacjach pozarządowych), 
c) perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia 

w najbliższych latach). 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych 
oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.  
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2022 roku. O terminie i miejscu (lub 
ewentualnie formule online) wydarzenia laureaci zostaną poinformowani mailowo na 
wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.   
7. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ukaże się na łamach czasopisma „Puls Medycyny” 
oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl. 
8. Laureaci Konkursu zostaną zaprezentowani na łamach dwutygodnika „Puls Medycyny” oraz 
na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl. 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych (dalej: „Spółka”). Kontakt ze Spółką 
jest możliwy poprzez e-mail: biuro@gruparx.com.pl, telefon kontaktowy: +48 22 333 99 99 
lub na adres korespondencyjny Spółki. 
2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych 
jest możliwy poprzez wysłanie listu na adres korespondencyjny Spółki z dopiskiem „IOD” lub 
mailowo na adres: e-mail: iod@gruparx.com.pl.  
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:  

a) organizacji konkursu, przyjęcia zgłoszeń i prawidłowej jego realizacji i koordynacji 
i ogłoszenia wyników a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z 
przeprowadzeniem Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na ochronie 
interesów gospodarczych Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe Uczestników będą mogły 
być przekazywane podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania 
danych, innym odbiorcom np. kurierom lub spółkom z naszej grupy kapitałowej. 
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do zakończenia konkursu, następnie do 
okresu przedawnienia roszczeń, a następnie przez okres przez który Spółka jest zobowiązana 
przetwarzać dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  



8. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 
udziału w Konkursie. 
9. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez osobę zgłaszającą, przetwarzaniu będą podlegały 
dane zgłoszone przez osobę, która zgłosiła udział kandydata w konkursie takie jak dane 
indentyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dot. stanowiska, tytuły naukowe, informacje dot. 
osiągnięć zawodowych i naukowych, informacje nt. zaangażowania kandydata w działalność 
w przestrzeni publicznej. 

V. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak zmiana 
taka nie może powodować naruszenia praw już nabytych przez uczestników Konkursu. 
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo według siedziby Organizatora.  

  

 


