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1. Definicje  

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  

 

1.1. Google Cloud Platform - oznacza platformę chmurową, która umożliwia 

budowanie, testowanie i wdrażanie własnych rozwiązań przy zastosowaniu 

infrastruktury Google.  

 

1.2. Google Poland - oznacza spółkę pod firmą Google Poland sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240611, NIP: 

5252344078, REGON 140182840, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł. 

 

1.3. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Chmura w biznesie” w ramach 

projektu “Firmy Jutra”, organizowany i prowadzony przez Organizatora 
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Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Konkurs nie 

łączy się z innymi konkursami czy promocjami.  

 

1.4. Kredyty Finansowe – oznaczają bezpłatne środki przyznane na skutek 

decyzji Organizatora przelane na subkonto udostępnione Laureatowi 

Konkursu przez Organizatora Konkursu po zawarciu z Organizatorem 

Konkursu Umowy o Świadczenie Usług. Laureat Konkursu jest uprawniony 

do wykorzystania Kredytów Finansowych w ramach usług Google Cloud 

Platform w okresie trzech miesięcy od dnia ich przelania na subkonto 

Laureata Konkursu w konsoli Google Cloud Platform. Wartość Kredytów 

Finansowych do wykorzystania w Google Cloud przez jednego Laureata 

Konkursu wyniesie maksymalnie $12 000 kredytów (słownie: dwanaście 

tysięcy dolarów). 

  

1.5. Laureat Konkursu - oznacza Uczestnika Konkursu, wyłonionego zgodnie z 

procedurą opisaną w rozdziale 6 niniejszego Regulaminu.  

 

1.6. Organizator Konkursu – oznacza spółkę pod firmą Operator Chmury 

Krajowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000770202, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252775789, REGON: 382039032, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 120.000,000,00 PLN. 

 

1.7. PFR - oznacza spółkę pod firmą Polski Fundusz Rozwoju S.A., z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Kruczej 50 (00-025 Warszawa) wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, o kapitale 

zakładowym w wysokości 4.953.252.553 zł (opłacony w całości), NIP 

7010374912, REGON 146615458. 

 

1.8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Konkursu określający warunki 

uczestnictwa w Konkursie, czas trwania Konkursu, sposób informowania o 

Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z 

Konkursem. 
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1.9. Skill Badges - odznaki potwierdzające zdolność rozwiązywania 

rzeczywistych problemów za pomocą wiedzy o chmurze przyznawane w 

ramach platformy Qwiklabs za realizację zdefiniowanych w ramach tej 

platformy zestawów laboratoriów. Skill Badges zawierają nazwę 

umiejętności oraz datę jej zdobycia. 

 

1.10. Uczestnik Konkursu - oznacza mikroprzedsiębiorcę, małego 

przedsiębiorcę, średniego przedsiębiorcę w rozumieniu Prawa 

Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 (dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), 

który do tej pory nie korzystał z Google Cloud Platform. Uczestnikiem 

Konkursu nie może być konsument. 

 

1.11. Umowa o Świadczenie Usług - oznacza umowę, która zostanie zawarta 

przez Organizatora Konkursu i Laureata Konkursu. Przedmiotem Umowy o 

Świadczenie Usług będzie określenie zasad udostępniania Google Cloud 

Platform, przelanie Kredytów Finansowych na subkonto udostępnione 

przez Organizatora Konkursu, a także określenie uprawnień i obowiązków 

Laureata Konkursu w związku z korzystaniem z Google Cloud Platform. 

 

2. Postanowienia ogólne  

2.1. Konkurs realizowany jest w związku z projektem szkoleniowo - rozwojowym 

- Firmy Jutra, organizowanym wspólnie z Google Poland i PFR, mającym na 

celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie 

rozpoczęcia korzystania z chmury obliczeniowej oraz rozpoczęcia lub 

rozwoju sprzedaży w internecie.  

2.2. Warunki projektu szkoleniowo - rozwojowego - Firmy Jutra dostępne są pod 

adresem https://startup.pfr.pl/pl/kursy-online/chmura-obliczeniowa 

 

3. Zgłoszenie do Konkursu 

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursy powinien spełniać 

wszelkie warunki określone w Regulaminie. Udział w Konkursie oznacza 

akceptację warunków określonych w Regulaminie.  

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

3.2.1. uzyskanie certyfikatu Chmury Krajowej potwierdzającego 

ukończenie kursu Chmura w biznesie oraz znajomość wybranych 

zagadnień dotyczących chmury obliczeniowej na poziomie 

podstawowym, 

https://startup.pfr.pl/pl/kursy-online/chmura-obliczeniowa
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3.2.2. rejestracja na platformie szkoleniowej Qwiklabs oraz realizacja 

laboratoriów, umożliwiających zdobycie Skill Badges, 

3.2.3. udostępnienie swoich Skill Badges poprzez formularz dostępny pod 

adresem https://forms.gle/5nqKf1iKR2NJse9w8, co jest 

równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. 

3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

3.4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik Konkursu akceptuje 

jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru i potwierdzenia 

udziału w Konkursie tylko wybranych zgłoszeń. 

 

4. Przebieg Konkursu 

4.1. Zgłoszenie do Konkursu dokonywane jest z chwilą pomyślnego przesłania 

formularza zgłoszeniowego ze Skill Badges. W Konkursie może brać udział 

maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) osób zatrudnionych albo 

współpracujących z Uczestnikiem Konkursu. Osiągnięcia w zakresie 

zdobytych przez pracowników albo współpracowników Uczestnika 

Konkursu Skill Badges podlegają zsumowaniu.  

 

5. Zgłaszanie osiągnięć w zakresie zdobytych Skill Badges 

5.1. Uczestnik Konkursu może raz w miesiącu zgłaszać Organizatorowi 

Konkursu osiągnięcia w zakresie zdobytych Skill Badges poprzez formularz 

zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem 

https://forms.gle/5nqKf1iKR2NJse9w8 

5.2. W celu zgłoszenia Organizatorowi Konkursu osiągnięcia w zakresie 

zdobytych Skill Badges, każda osoba reprezentująca danego Uczestnika 

Konkursu zobligowana jest do utworzenia profilu publicznego na 

platformie Qwiklabs, i udostępninienie do niego linku w formularzu.  

 

 

6. Wyłonienie Laureatów  

6.1. W Konkursie zostały przewidziane nagrody w postaci Kredytów 

Finansowych.  

6.2. Kredyty Finansowe zostaną przyznane Laureatom Konkursu, którzy łącznie 

spełnią następujące warunki: 

6.2.1. ukończą w ramach programu szkoleniowo - rozwojowego - Firmy 

Jutra kurs podstawowy w formie online dotyczący tematyki 

związanej z chmurą obliczeniową i jej wykorzystaniem przez małe i 

https://www.qwiklabs.com/
https://forms.gle/5nqKf1iKR2NJse9w8
https://forms.gle/5nqKf1iKR2NJse9w8
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średnie przedsiębiorstwa dostarczone przez Organizatora 

Konkursu, poświadczony certyfikatem dotyczącym korzyści 

płynących z prowadzenia działalności z wykorzystaniem chmury 

obliczeniowej,  

6.2.2. ukończą w ramach programu szkoleniowo - rozwojowego - Firmy 

Jutra kurs zaawansowany, dotyczący praktycznej wiedzy związanej z 

korzystaniem z Google Cloud Platform, który składa się ze ścieżek 

dostępnych w ramach platformy Qwiklabs, 

6.2.3. w danym miesiącu kalendarzowym zdobędą największą liczbę Skill 

Badges1 oraz poinformują o tym fakcie Organizatora Konkursu w 

sposób i w terminie wskazanym w rozdziale 5 ust. 5.1.  

6.3. W przypadku zdobycia tej samej liczby Skill Badges przez Uczestników 

Konkursu, o wyłonieniu Laureata Konkursu i przyznaniu Kredytów 

Finansowych decyduje pierwszeństwo zgłoszenia dokonanego w sposób i 

w terminie wskazanym w rozdziale 5 ust. 5.1.  

6.4. O wyłonieniu Laureata Konkursu i przyznaniu Kredytów Finansowych, 

Organizator Konkursu informuje osobę kontaktową wskazaną w 

formularzu drogą mailową. 

6.5. Kredyty Finansowe przyznawane są raz w miesiącu.  

6.6. Kredyty Finansowe mogą zostać przyznane temu samemu Laureatowi 

Konkursu tylko raz.  

6.7. W przypadku nie zdobycia nagrody w postaci Kredytów Finansowych przez 

Uczestnik Konkursu w danym miesiącu, Uczestnik Konkursu może 

ponownie zgłosić swój udział w kolejnym miesiącu. Liczba zdobytych Skill 

Badges sumuje się od początku do końca trwania Konkursu. 

 

7. Czas trwania Konkursu 

7.1. Konkurs trwa od 08.02.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania 

Kredytów Finansowych.  

 

8. Reklamacje dotyczące Konkursu 

8.1. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu nie mają wpływu na warunki 

Konkursu i mogą być zgłaszane przez Uczestnika Konkursu poprzez 

przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na następujący adres e-mail: 

kontakt@ochk.pl z dopiskiem “Chmura w biznesie”. 

 
1 Minimalnym warunkiem przydzielenia Kredytów Finansowych jest posiadanie pięciu Skill 

Badges.  

mailto:chmurakorzysci@ochk.pl
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8.2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika Konkursu 

oraz treść zastrzeżeń dotyczących Konkursu. 

8.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternaście) dni 

kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu . O 

decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnika Konkursu zostanie 

powiadomiony pisemnie pocztą elektroniczną. 

 

9. Zmiany Regulaminu  

9.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 

niniejszego Regulaminu Konkursu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez 

Uczestników Konkursu. 

9.2. O zmianie Regulaminu Konkursu Uczestnik Konkursu zostanie 

poinformowany przez umieszczenie na https://startup.pfr.pl/pl/kursy-

online/chmura-obliczeniowa odpowiedniego komunikatu, odsyłającego do 

zestawienia zmian Regulaminu Konkursu.  

10. Dane osobowe 

10.1. Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu “Chmura w biznesie” 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu, jego 

pracowników lub współpracowników a także osób kontaktowych 

wskazanych w formularzu zgłoszenia.  

10.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jego 

pracowników lub współpracowników a także osób kontaktowych 

wskazanych w formularzu zgłoszenia, jest Operator Chmury Krajowej sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa 

(dalej: „OChK” lub „Administrator”). 

10.3. Z Administratorem można skontaktować się w formie pisemnej na adres 

siedziby OChK lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ochk.pl (w 

sprawach ogólnych), wycofajzgode@ochk.pl (w sprawie wycofania zgody lub 

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych). 

10.4. W innych sprawach dotyczących danych osobowych, można się 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-

mail: iod@ochk.pl.  

10.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez OChK w celach umożliwienia 

udziału w Konkursie, jego przeprowadzenia i poinformowania o wyłonieniu 

Laureata Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących Konkursu. 

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe będą 

przetwarzane w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być przetwarzane 

https://startup.pfr.pl/pl/kursy-online/chmura-obliczeniowa
https://startup.pfr.pl/pl/kursy-online/chmura-obliczeniowa
about:blank
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również w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami. 

10.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób, które wyrażą zgodę na 

udostępnienie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. danych osobowych OChK, 

jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą. W 

przypadku danych innych osób podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora, polegający na podejmowaniu działań 

związanych z przeprowadzeniem konkursu, w tym poinformowanie o 

wyłonieniu Laureata Konkursu oraz rozpatrywanie reklamacji dotyczących 

Konkursu. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest 

ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed 

roszczeniami, uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego 

praw. 

10.7. Dane osobowe osób, które wyrażą zgodę na ich udostępnienie OChK przez 

Polski Fundusz Rozwoju S.A. będą pochodziły od Polskiego Funduszu 

Rozwoju S.A. Udostępnieniem objęte będą dane kontaktowe, w 

szczególności adres poczty elektronicznej.  

10.8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu i 

podstawy prawnej przetwarzania. W przypadku, w którym podstawą 

przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora, 

dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji tego interesu. 

W przypadku zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu 

uwzględnienia tego sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych w celach przesyłania na podany adres e-mail 

informacji o charakterze marketingowym, dane będą przetwarzane w tym 

celu do momentu jej wycofania. 

10.9. W pewnych przypadkach, o ile jest to konieczne dla osiągnięcia opisanych 

powyżej celów, odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy 

systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty współpracujące z OCHK 

w zakresie komunikacji, podmioty świadczące usługi wysyłkowe, prawne 

oraz inne organy lub podmioty uprawnione do otrzymania danych 

osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.  

10.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

10.11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
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10.12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od 

Administratora dostępu do danych, a także na warunkach określonych w 

RODO, prawo ich sprostowania, usunięcia danych, przenoszenia oraz 

ograniczenia ich przetwarzania. 

10.13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

10.14. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody; osobie, której 

dane dotyczą przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, 

wysyłając wiadomość na adres wycofajzgode@ochk.pl; wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10.15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

(polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

10.16. Podanie danych ma charakter dobrowolny; skutkiem ich nie podania będzie 

brak możliwości udziału w Konkursie. 

 


