
  

Załącznik 1 do Formularza aplikacyjnego w Akceleratorze - Regulamin 

1. Akcelerator Branżowy (zwany dalej „Akceleratorem”) jest przedsięwzięciem organizowanym przez 

Polski Fundusz Rozwoju S.A. w Warszawie (00-025), ul. Krucza 50, (zwaną dalej „Organizatorem”)  

w partnerstwie z podmiotami i instytucjami współpracującymi z Organizatorem, w szczególności  

z podmiotami Grupy PFR (zwanymi dalej „Partnerami”).   

2. Akcelerator realizowany jest dla branży wybranej w drodze konsensusu przez Organizatora   

i Partnerów.   

3. Akcelerator organizowany jest w celu wspólnej, z Partnerami i Uczestnikami, realizacji działań 

zmierzających do zdynamizowania ekspansji zagranicznej Uczestników z wykorzystaniem 

instrumentów i narzędzi produktowych Organizatora i Partnerów.   

4. Akcelerator obejmuje zestaw działań o zakresie i wstępnym harmonogramie opisanych  

w programie Akceleratora (zwany dalej „Programem”), stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza 

aplikacyjnego.   

5. Organizator i Partnerzy wniosą wkład merytoryczny zgodnie z zakresem Programu (Załącznik  

nr 2 do Formularza aplikacyjnego w Akceleratorze – Program). 

6. Obsługę organizacyjną Akceleratora zapewnia Organizator. Zasady działania Akceleratora reguluje 

niniejszy Regulamin.   

7. Do Akceleratora mogą przystąpić podmioty (zwane dalej „Uczestnikami”), które zostały pozytywnie 

ocenione przez Organizatora według poniższych kryteriów obligatoryjnych:  

a) małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej,   

b) z dominującym udziałem kapitału krajowego, w tym spółki giełdowe,   

c) głównym przedmiotem ich działalności jest produkcja w branży, dla której prowadzona jest dana 

edycja Akceleratora,   

d) planują ekspansję na rynki zagraniczne, w szczególności na rynki perspektywiczne określone  

w Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  

e) prawidłowo złożyły Formularz aplikacyjny, przez co rozumie się prawidłowe wypełnienie 

formularza elektronicznego wskazanego w ogłoszeniu o naborze do Akceleratora przez 

uprawnione osoby oraz w określonym przez Organizatora terminie o ogłoszeniu rekrutacji, 

publikowanym na stronie internetowej Organizatora,  o której mowa w pkt 12 poniżej.   

f) zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz zapoznały się z informacją dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacji Regulaminu 

dokonują w imieniu Uczestników osoby umocowane do reprezentowania Uczestnika.  

8. O przyjęciu do Akceleratora decyduje spełnienie kryteriów obligatoryjnych opisanych powyżej  

w punkcie nr 7 oraz kolejność zgłoszeń.   

9. W procesie oceny i weryfikacji Organizator nie wyklucza formułowania dodatkowych pytań.   

10. Wyniki oceny i weryfikacji dokonane przez Organizatora są ostateczne. Organizator nie przewiduje 

procedury odwoławczej od wyników oceny.   

11. Uczestnicy deklarują delegowanie osób do uczestnictwa w przedsięwzięciach opisanych  

w Programie, jednak nie więcej niż 2 osoby reprezentujące Uczestnika. Warunkiem uczestnictwa osób 



  

reprezentujących Uczestnika w Programie jest wyrażenie przez te osoby zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego – Dane osobowe). Obowiązkiem 

Uczestników jest zapoznanie delegowanych osób z treścią Regulaminu oraz z zawartą w Regulaminie 

informacją „Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych” i dostarczenie 

Organizatorowi zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, w postaci skanu podpisanego 

dokumentu. 

12. Informacje o Akceleratorze są dostępne na stronie internetowej www.pfr.pl  oraz www.startup.pfr.pl   

13. Uczestnictwo w Akceleratorze jest nieodpłatne.  

14. Organizator, Uczestnicy i Partnerzy samodzielnie pokrywają koszty związane  

z uczestnictwem w pracach Akceleratora, w szczególności koszty transportu, wyżywienia  

i noclegów.   

15. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Uczestników 

informacji uzyskanych w ramach Akceleratora.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji merytorycznej i czasowej Programu   

w trakcie jego realizacji z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na wniosek Uczestników   

i Partnerów. Modyfikacją nie mogą ulec kwestie odpłatności i zasad uczestnictwa   

w Akceleratorze.   

17. Poprzez uczestnictwo w Akceleratorze, Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich nazw na 

stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w materiałach 

promocyjnych dotyczących Akceleratora.  

18. Regulamin obowiązuje przez czas określony, do dnia zakończenia działań przewidzianych   

w Programie.    

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”. We wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, 
można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email iod@pfr.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 
Cel 1. Ocena formularza aplikacyjnego w Akceleratorze Branżowym i realizacja zadań przewidzianych 
programem Akceleratora, 
 
Cel 2. Przesyłanie informacji o kolejnych programach lub inicjatywach realizowanych przez 
Administratora po zakończeniu Akceleratora Branżowego na podstawie wyrażonej  
przez Pani/Pana zgody fakultatywnej. 
 
 
*Aktualna lista spółek Grupy PFR dostępna jest pod adresem: https://pfr.pl/ 

http://www.pfr.pl/%22HYPERLINK%20%22http:/www.pfr.pl/
http://www.startup.pfr.pl/
mailto:info@pfr.pl
https://pfr.pl/


  

 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
 
1. do zakończenia programu Akceleratora i procedur związanych z zamknięciem programu  

w przypadku celu 1, lub do momentu wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody oznacza 

utratę uprawnienia do uczestnictwa w Programie,  

2. do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku celu 2.  

Pani/Pana dane osobowe udostępnione będą Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii oraz spółkom 
z Grupy PFR* w ramach współpracy przy projekcie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępnione innym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

b) prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

c) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych 

danych innemu administratorowi danych; 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 
 
 Podanie danych osobowych: 
 

1. jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do celu oceny formularza aplikacyjnego  

w Akceleratorze Branżowym i realizacji zadań przewidzianych programem Akceleratora  

w przypadku celu 1. przetwarzania danych, 

2. jest dobrowolne w przypadku celu 2. przetwarzania danych. 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). 

 


