WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO
PROGRAMU AKCELERACYJNEGO
PILOT MAKER ELEKTRO SCALE UP

I.

Informacje o Programie

1. Celem Pilotażu Elektro ScaleUp jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności
oraz pomoc mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego/ przełomowego zlecenia w branży elektromobilności, które będzie odpowiadało na potrzeby klienta
biznesowego, zgodnie z założeniami Pilotażu Elektro ScaleUp,
2. Pilotaż Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB;
3. Pilotaż Elektro ScaleUp wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności;
4. W ramach pilotażu Elektro ScaleUp, na podstawie Umowy nr UDA-POIR.02.04.01-0016/18-00 o
powierzenie grantu nr UDA-POIR.02.04.01-0016/18 „Pilot Maker Electro” zawartej w dn.
26.06.2018 roku, pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a techBrainers sp. z o.o.
(Operator) realizowany jest projekt „Elektro ScaleUp powered by techBrainers” (program akceleracyjny), do udziału w którym prowadzony jest nabór beneficjentów końcowych, w oparciu o
niniejszy Regulamin

II.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. „beneficjencie końcowym” - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, działającego w formie spółki kapitałowej, który spełnia warunki określone w § 21 rozporządzenia POIR1 oraz jest uczestnikiem programu akceleracyjnego (podpisał umowę o akcelerację);
2. „elektromobilności” – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, w tym badawczorozwojową, związaną z tworzeniem rozwiązań w zakresie:
1) a) pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
z wyłączeniem autobusów,
b) motocykli, motorowerów
w rozumieniu
art. 2 pkt 45, 46 ustawy Prawo o ruchu
drogowym
- które posiadają napęd spalinowo-elektryczny z wbudowanymi akumulatorami, w których
energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania

1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027 z późn. zm.)
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

albo wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną, akumulowaną przez podłączenie
do zewnętrznego źródła zasilania,
c) rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wyposażonych w
uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny;
2) autobusów w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wyłącznie o napędzie elektrycznym, które posiadają wbudowane akumulatory lub wykorzystują do napędu
energię akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
3) części i podzespołów, wykorzystywanych w produkcji lub montażu pojazdów, o których
mowa w pkt 1 i 2 powyżej;
4) infrastruktury ładowania pojazdów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej lub jej elementów
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. punktów ładowania, ładowarek, magazynów energii, pantografów);
5) narzędzi informatycznych i analitycznych, których podstawowe funkcjonalności związane
są z transportem realizowanym z wykorzystaniem pojazdów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;
„Operatorze” - należy przez to rozumieć grantobiorcę w rozumieniu art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej2, który na mocy umowy z PARP o powierzenie grantu realizuje program akceleracyjny
w ramach programu Elektro ScaleUp; na potrzeby niniejszego Regulaminu, za Operatora uważa się techBrainers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
„Innowacja/ Innowacyjna Technologia” – wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, narzędzi informatycznych i analitycznych, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem;
„Komitet Selekcji” – zespół od 5 do 8 ekspertów odpowiedzialnych za dokonywanie selekcji
startupów i beneficjentów końcowych na poszczególnych etapach Projektu i programu akceleracyjnego.
„odbiorcy technologii”, OT - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego definicję
średniego albo dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr
651/20143, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który będzie zaangażowany w realizację programu akceleracyjnego i będzie odbiorcą produktów, usług i technologii stworzonych przez
beneficjentów końcowych;
„PARP” lub „Agencja” – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
„pomocy” – należy przez to rozumieć pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca
2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przyznawaną beneficjentowi końcowemu przez grantobiorcę, w formie dotacji;

2 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)
3 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
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9. „Programie” – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
10. „programie akceleracyjnym” - należy przez to rozumieć program dedykowany beneficjentom
końcowym, trwający od 3 do 6 miesięcy, oparty na intensywnej pracy z uczestnikami tego programu, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze i mentorskie oraz wsparcie w formie
pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu, usługi lub technologii i
ich komercjalizację, uwzględniający partnerską współpracę z odbiorcami technologii potwierdzoną umową współpracy; program akceleracyjny musi być skoncentrowany na objęciu
wsparciem beneficjentów końcowych, których rozwiązania produktowe, technologiczne lub
usługowe mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w obszarze elektromobilności;
11. „start-up” lub „startup” – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo lub zespół rozwijający innowacyjną technologię, produkt lub usługę, który zgłosił swoje rozwiązanie do udziału w programie akceleracyjnym;
12. „umowa o akcelerację” - umowa zawarta pomiędzy Operatorem a beneficjentem końcowym, określająca warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym;

III.

Założenia projektu

1. Celem programu akceleracyjnego jest:
1.
inicjowanie oraz zwiększanie zakresu współpracy beneficjentów końcowych z odbiorcami technologii, zgodnie z założeniami programu akceleracyjnego i Programu Elektro
ScaleUP;
2.
wyłonienie innowacyjnych technologii (produktów lub usług), które w największym
stopniu odpowiadają potrzebom elektromobilności i odbiorców technologii i przygotowanie takiego produktu lub usługi, aby potencjalnie mogły one znaleźć zastosowanie w
obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw odbiorców
technologii (OT).
2. Uczestnikom oferującym rozwiązania technologiczne, zgodne z zidentyfikowanymi wyzwaniami
OT, Projekt zapewnia wsparcie doradcze, mentorskie i finansowe w trakcie programu akceleracyjnego, służące skutecznej komercjalizacji i wdrożeniu ich rozwiązań (produktu lub usługi). Beneficjentom końcowym w ramach programu akceleracyjnego zostanie przydzielony opiekun
współpracy ze strony Operatora oraz wyznaczeni eksperci merytoryczni ze strony odbiorcy
technologii. Dodatkowo każdy beneficjent końcowy będzie mógł skorzystać z pomocy ekspertów technologicznych i biznesowych, dostępnych w ramach programu akceleracyjnego.
3. Udział w programie akceleracyjnym jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty operacyjne związane z uczestnictwem w programie akceleracyjnym, takie jak koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
4. Program akceleracyjny trwa łącznie 23 miesiące i składa się w 2 rund. W ramach każdej z rund
przeprowadzone zostaną działania wg, następujących etapów:
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4.1.

Deep Dive Strategy (Etap I) – identyfikacja potrzeb i wyzwań odbiorców technologii
oraz stworzenie scenariuszy rozwoju branży elektomobilności
4.2.
Nabór i selekcja startupów (Etap II) – nabór startupów do udziału w Projekcie, ocena
rozwiązań oraz ich selekcja przez przedstawicieli odbiorców technologii i Operatora i
zakwalifikowanie wybranych rozwiązań do programu akceleracyjnego
4.3.
Akceleracja: Speed Launch (Etap III) – trwający 1 miesiąc cykl szkoleń, warsztatów oraz
indywidualnej pracy z mentorami oraz ekspertami wdrożeniowymi, podczas których
omówione zostaną narzędzia niezbędne do wypracowania i weryfikacji hipotez biznesowych przez beneficjentów końcowych i odbiorców technologii. W tej fazie każdy
Uczestnik opracuje Business Case, MVD (Minimum Viable Demonstrator) i plan rozwoju
produktu, który będzie testował w kolejnej fazie Procesu Akceleracji.
4.4.
Akceleracja: Fast Iterative Prototyping (Etap IV) – trzymiesięczny etap podczas którego
przeprowadzone zostaną eksperymenty biznesowe, iteracyjnie weryfikujące hipotezy
badawcze z wykorzystaniem infrastruktury Odbiorców Technologii. Po każdej iteracji odbędzie się sesja z opiekunem oraz ekspertami technologicznymi i biznesowymi OT.
4.5.
Akceleracja: Walidacja (Etap V) – walidacja technologii na infrastrukturze OT i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia. Zakładany okres trwania tego etapu wynosi 2 miesiące od momentu zakończenia fazy Fast Iterative Prototyping.
5. W ramach programu akceleracyjnego przeprowadzone zostaną działania promocyjne i networkingowe wspomagające rozwój branży i nawiązanie trwałych relacji w środowisku biznesowym skupionym wokół branży elektromobilności;
6. Terminy realizacji poszczególnych rund i etapów programu akceleracyjnego będą ustalane
przez Operatora. Informacja o tych terminach będzie zamieszczana na stronie internetowej
www.electro.pilotmaker.pl

IV. Warunki uczestnictwa
1. Wybór beneficjentów końcowych do programu akceleracyjnego następuje w drodze otwartego naboru ogłaszanego przez Operatora i przeprowadzanego przez Operatora w terminie
składania zgłoszeń. Ogłoszenia o naborze do programu akceleracyjnego publikowane są na
dedykowanej stronie internetowej: www.electro.pilotmaker.pl
2. Beneficjent końcowy na moment podpisania umowy o akcelerację winien spełniać następujące kryteria formalne:
2.1.
prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie
spółki kapitałowej, nie dłużej niż 5 lat (potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru),
2.2.
spełniać kryteria określone w § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020
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2.3.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

(tj. spółki nienotowanej na giełdzie, która nie dokonała podziału zysków i nie została
utworzona w wyniku połączenia),
2.4.
posiadać status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa wg. kryteriów określonych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2.5.
nie być powiązanym kapitałowo lub osobowo z Operatorem;
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących
działalność gospodarczą w formach innych aniżeli spółka kapitałowa mogą zostać warunkowo zakwalifikowani do programu akceleracyjnego, pod warunkiem spełnienia na dzień podpisania umowy o akcelerację kryteriów wskazanych w ust. 1.
Zgłoszenie do udziału w programie akceleracyjnym powinno być przygotowane w języku polskim i powinno zawierać założenia rozwiązania w formie autorskiej prezentacji, opisu, materiału
multimedialnego lub w postaci będącej połączeniem wymienionych form. Zgłoszenie powinno
być składane w formie elektronicznego formularza za pośrednictwem strony www.electro.pilotmaker.pl poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (min. prezentacja
rozwiązania). Maksymalna wielkość wszystkich załączników nie powinna przekroczyć 10 MB
łącznie.
Beneficjent końcowy powinien posiadać wyłączne prawa do zgłoszonego przez niego rozwiązania oraz uprawnieniu do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw. rozwiązanie
powinno być wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich. Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia wszystkich koniecznych działań w celu
zapewniania właściwej ochrony wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących rozwiązania.
Do programu akceleracyjnego zostaną zakwalifikowane wyłącznie rozwiązania wpisujące się w
rozwój elektromobilności, zgodnie z definicją ustawową wskazaną Pkt II niniejszego Regulaminu.
Beneficjent końcowy zobowiązuje się do realizacji programu akceleracyjnego zgodnie umową
o akcelerację, która zostanie podpisana po zakwalifikowaniu startupu do uczestnictwa w programie akceleracyjnym. Jeśli beneficjent końcowy odmówi zawarcia umowy o akcelerację w
brzmieniu zaproponowanym przez Operatora, Operator odmówi mu uczestnictwa w programie
akceleracyjnym.
W ramach programu akceleracyjnego beneficjenci końcowi będą reprezentowani przez wskazanych przedstawicieli. Beneficjent końcowy zobowiązuje się do wskazania na piśmie od dwóch (2) do maks. czterech (4) osób fizycznych jako przedstawicieli beneficjenta końcowego, którzy będą członkami zespołu na potrzeby uczestnictwa w programie akceleracyjnym. Beneficjent końcowy jest obligatoryjnie zobowiązany do udziału we wszystkich warsztatach, spotkaniach, wizytach studyjnych, spotkaniach z indywidualnym opiekunem współpracy oraz wszelkich innych wydarzeniach zgodnie z harmonogramem programu akceleracyjnego. Beneficjent
końcowy ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich przedstawicieli jak za własne
działania. Każda z osób uczestniczących w programie akceleracyjnym musi mieć ukończone
18 lat.
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V.

Nabór i selekcja

1. W ramach etapu Nabór i Selekcja dokonywana jest weryfikacja zgłoszeń i selekcja startupów
oraz weryfikacja postępu prac nad rozwiązaniami i decyzja o zakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu prac.
2. Decyzje o których mowa w ust 1 są podejmowane przez Komitet Selekcji, złożony z przedstawicieli Operatora, przedstawicieli odbiorców technologii oraz niezależnego eksperta z dziedziny
elektomobilności. Decyzja Komitetu Selekcji ma charakter ostateczny. Decyzja przesyłana jest
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Zgłoszenia.
3. Decyzja o przyjęciu do programu akceleracyjnego jest podejmowana w oparciu o ocenę materiałów przygotowanych przez startup oraz rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrane startupy spełniające kryteria formalne, w oparciu o ocenę rozwiązania przedstawioną w formularzu zgłoszeniowym i załączonych materiałach.
4. Startup zgłaszający się do programu akceptuje fakt, że informacje poufne dotyczące jego
rozwiązań mogą być ujawniane przedstawicielom Operatora, odbiorcy technologii oraz ekspertom z dziedziny elektromobilności w ramach pracy Komitetu Selekcji. Osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności tych informacji, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i zaniechania. Osoby te odpowiadają wobec startup zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Decyzja o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu prac lub odstąpieniu od realizacji prac w ramach programu akceleracyjnego jest podejmowana w oparciu o weryfikację postępów prac
(zgodnie z raportami przekazywanymi przez beneficjentów końcowych) oraz rekomendacje
opiekuna współpracy ze strony Operatora oraz ekspertów merytorycznych ze strony odbiorcy
technologii.

VI. Zobowiązania Beneficjenta Końcowego
1. Beneficjent końcowy wyraża zgodę na wykorzystanie znaku towarowego, oznaczenia słownego, graficznego lub słowno-graficznego beneficjenta końcowego przez Operatora w materiałach marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z programem akceleracyjnym, w tym na wykorzystanie swojego wizerunku (wizerunku osób fizycznych będących
członkami zespołu beneficjenta końcowego).
2. Zgłaszając uczestnictwo w programie akceleracyjnym startup oświadcza, że nie naruszył, nie
narusza, ani nie naruszy postanowień żadnych umów ani praw osób trzecich, w tym między innymi patentów, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych, reklamy ani
dóbr osobistych jak również nie ujawni z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych dotyczących innej osoby lub podmiotu.
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3. Beneficjent końcowy i członkowie zespołu beneficjenta końcowego zobowiązani są przestrzegać wszystkich przepisów prawa, w tym tych związanych z programem akceleracyjnym i ich
udziałem w programie akceleracyjnym, w szczególności beneficjent końcowy i jego przedstawiciele zobowiązani są przestrzegać warunków Programu Elektro ScaleUP, określonych w regulaminie Programu Elektro ScaleUP i w jego aneksach w odniesieniu do „finansowych beneficjentów”.
4. Beneficjent końcowy oraz członkowie zespołu beneficjenta końcowego zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności wszelkich Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej), w posiadanie których weszli w trakcie uczestnictwa w programie akceleracyjnym. „Informacje Poufne” oznaczają: (i) wszelkie informacje dotyczące rozwiązań innych startupów lub odbiorców
technologii oraz (ii) informacje w inny sposób uznane za poufne, a dotyczące programu akceleracyjnego, które mogą zostać przekazane beneficjentowi końcowemu w trakcie trwania
programu akceleracyjnego, bądź zostały lub zostaną uzyskane w inny sposób przez beneficjenta końcowego w związku z uczestnictwem w programie akceleracyjnym, niezależnie od tego,
czy przekaz następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym wszelkie notatki,
raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały.

VII.

Uprawnienia i zakres odpowiedzialności Operatora

1. Operator, żadna osoba biorąca udział w programie akceleracyjnym ze strony Operatora, mentorzy, opiekunowie, eksperci, odbiorcy technologii lub osoby biorące udział w programie akceleracyjnym ze strony odbiorcy technologii nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty poniesione przez beneficjentów końcowych, członków zespołów beneficjentów końcowych lub podmioty powiązane z beneficjentem końcowym osobowo lub kapitałowo, w związku z ich uczestnictwem w programie akceleracyjnym.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerwania, opóźnienia, odwołania lub
anulowania programu akceleracyjnego z uwagi na wystąpienie czynników zewnętrznych lub
siły wyższej (na przykład wskutek wystąpienia klęski żywiołowej, strajków, działań wojennych,
aktów terroru lub zagrożenia terrorystycznego, wypadków, pożarów, powodzi lub innych klęsk
żywiołowych, zamieszek, zmiany przepisów prawa dotyczących programu itd.) powodujących,
że prowadzenie programu akceleracyjnego stanie się znacząco utrudnione lub niemożliwe.
Wyżej wymienione zdarzenia znajdują się poza kontrolą a tym samym poza odpowiedzialnością
Operatora, w związku z czym Operator będzie w odpowiedniej proporcji zwolniony, bez konieczności zapłaty jakiejkolwiek kary lub odszkodowań, ze swoich wzajemnych zobowiązań wynikających z programu akceleracyjnego.
3. Operator ma prawo udostępnienia (publikacji) wszelkich treści objętych zgłoszeniem danego
startupu (w tym tożsamości przedstawicieli zwięzłych pisemnych opisów startupu i rozwiązania,
oraz filmu wideo) w jakimkolwiek celu związanym z programem akceleracyjnym lub w celach
promocyjnych i treści te nie będą uważane za poufne.
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4. Zobowiązania i obowiązki Operatora związane z prowadzeniem programu akceleracyjnego i
poszczególnych rund programu akceleracyjnego zostały określone w umowie o akcelerację.
Po zakończeniu danej rundy procesu akceleracji wszelkie zobowiązania Operatora wygasną w
odniesieniu do beneficjentów końcowych, biorących udział w danej rundzie procesu akceleracji. Operator nie będzie miał i nie przyjmie żadnych zobowiązań w odniesieniu do beneficjenta końcowego, poza tymi wynikającymi z umowy o akcelerację.
5. Beneficjent końcowy lub członkowie zespołu beneficjenta końcowego, których zachowania są
nieetyczne, niezgodne z prawem lub mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Operatora lub
programu akceleracyjnego, zostaną wykluczeni z programu akceleracyjnego według uznania
Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w dowolnym czasie jakiegokolwiek
zgłoszenia lub beneficjenta końcowego, jeśli zdaniem Operatora naruszone zostały założenia,
warunki, procesy lub zasady programu akceleracyjnego. Decyzja Operatora jest ostateczna.

VIII.

Ochrona danych osobowych

W przypadku złożenia aplikacji do programu akceleracyjnego Administratorem danych osobowych udostępnionych przez składającego aplikację będzie techBrainers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/158, 02-112 Warszawa. Składającemu aplikację przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co
do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w ramach
bazy podmiotów dla celów scoutingowych, teraźniejszych i przyszłych rekrutacji do programów
akceleracyjnych prowadzonych przez techBrainers lub klientów techBrainers, w tym będą udostępniane wybranym klientom w toku konkretnych naborów. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej, nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i dane udostępnione przez składającego aplikację nie będą profilowane.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie nieuwzględnienie zgłoszenia składającego aplikację w toku naborów prowadzonych przez Administratora
lub klientów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda składającego
aplikację –dane osobowe udostępnione przez składającego aplikację będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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. Składającemu aplikację przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator może przekazywać dane udostępnione przez składającego aplikację: wybranym klientom, których zapotrzebowanie będzie odpowiadać profilowi
działalności podmiotu składającego aplikację oraz jego pracowników, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora. Administrator

"

s. 8
" /"9

nie planuje przekazywać danych osobowych udostępnionym przez składającego aplikację
odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas
prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez
składającego aplikację zgody na przetwarzanie danych. Z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją, składającego aplikację przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych.
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