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REGULAMIN KONKURSU
EY PRZEDSIĘBIORCA
ROKU „ENTREPRENEUR
OF THE YEAR” EDYCJA
POLSKA
1. Organizatorem Konkursu EY
Przedsiębiorca Roku „Entrepreneur
of the Year” edycja polska
(zwanym dalej „Konkursem”) jest
Ernst & Young Usługi Finansowe
Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Polska sp.
k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1
w Warszawie (00-124) wpisaną
do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000272210, NIP 526-02-07930 (zwany dalej „EY”).
2. Prawo do otrzymania tytułu
Przedsiębiorcy Roku przysługuje:
• właścicielom, współwłaścicielom lub
członkom ich rodzin, którzy nie są
właścicielami firmy uczestniczącym
w zarządzaniu polską, prywatną
firmą (przedsiębiorstwem),
istniejącą od co najmniej dwóch lat,
której siedziba zarejestrowana jest
na terytorium Polski;
• założycielom lub członkom ich
rodzin, którzy nie są właścicielami
firmy, uczestniczącym
w zarządzaniu notowaną na
giełdzie spółką, istniejącą od co
najmniej dwóch lat, której siedziba
zarejestrowana jest na terytorium
Polski.
• Wspólnicy mogą zgłaszać się
do Konkursu razem, jako jeden
kandydat.
3. Do Konkursu można zgłaszać
się osobiście lub, za zgodą, być
nominowanym przez osobę trzecią.
4. Laureaci wcześniejszych edycji
mogą ponownie zgłosić swoją
nominację do aktualnej edycji
Konkursu EY Przedsiębiorca
Roku (w przypadku ponownego
zgłoszenia nominacji niezbędne
będzie zaktualizowanie informacji
finansowych i innych istotnych
danych).
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Zgłoszenie do Konkursu następuje
poprzez przesłanie kompletnego
formularza aplikacyjnego on-line
wraz z wymaganymi załącznikami
i dokumentami finansowymi oraz
jego akceptację przez kandydata/
ów za pośrednictwem strony: www.
przedsiebiorcaroku.pl.
7. Warunkiem dopuszczenia
przedsiębiorcy do Konkursu
jest przekazanie EY wszystkich
dokumentów wymaganych
regulaminem Konkursu do dnia
wskazanego na stronie internetowej
www.przedsiebiorcaroku.pl
oznaczonego jako dzień upływania
terminu składania zgłoszeń.
Nominowani muszą przedstawić
szczegółowe informacje finansowe
za ostatnie 3 lata działalności firmy
w formie:
• pełnych sprawozdań finansowych
lub skonsolidowanych sprawozdań
finansowych jeśli były sporządzane
(dotyczy tylko tych firm, które są
objęte obowiązkiem sporządzania
sprawozdań finansowych).
Sprawozdanie finansowe powinno
zawierać następujące informacje:
bilans, rachunek zysków i strat oraz
- jeśli były sporządzane - cash flow
i zestawienie zmian w kapitałach;
lub
• deklaracji podatkowych za ostatnie
trzy lata (dotyczy firm, które nie są
objęte obowiązkiem sporządzania
sprawozdań finansowych).
8. EY zastrzega sobie prawo
nieuwzględnienia zgłoszenia
kandydata w przypadku
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nieprzekazania wszystkich
dokumentów, wymaganych
regulaminem Konkursu, w terminie
określonym w pkt. 7 powyżej,
a także w przypadku uzyskania
przez EY informacji o istniejących
wobec kandydata podejrzeniach
dotyczących niezgodności
jakichkolwiek aspektów jego
działalności z prawem lub dobrymi
obyczajami. W takim przypadku
EY pozostawi zgłoszenie bez
rozpoznania, o czym poinformuje
kandydata lub osobę zgłaszającą,
jeśli nie jest nią kandydat.
W celu uzyskania informacji
o kandydacie i jego
przedsiębiorstwie, przedstawiciele
EY odbędą bezpośrednie
spotkania z każdym z kandydatów
do Konkursu w siedzibie firmy
kandydata oraz w terminie
z nim uzgodnionym, lecz nie
później niż do dnia wskazanego
na stronie internetowej www.
przedsiebiorcaroku.pl oznaczonego
jako ostatni dzień odbywania
się spotkań ewaluacyjnych
z kandydatami. Spotkania te
są warunkiem koniecznym do
zakwalifikowania kandydata do
udziału w Konkursie. W spotkaniach
tych oprócz przedstawicieli EY,
za zgodą przedsiębiorcy, będą
uczestniczyli przedstawiciele
Partnerów Konkursu.
Aktualny skład Jury Konkursu
znajduje się na stronie internetowej:
www.przedsiebiorcaroku.pl.
Kandydat ma prawo złożyć wniosek
z uzasadnieniem o wyłączenie
członka Jury z procesu jego oceny
przez Jury Konkursu, jeśli w ocenie
kandydata występuje konflikt
interesów pomiędzy członkiem Jury
a przedsiębiorcą (np. działalność
konkurencyjna, wcześniejsze
spory prawne). Taki wniosek
kandydat powinien przesłać
razem ze zgłoszeniem na adres
mailowy przedsiebiorcaroku@pl.ey.
com lub pocztą z dopiskiem EY
Przedsiębiorca Roku. W przypadku
uwzględnienia wniosku kandydata
wyłączony członek Jury nie
otrzyma dokumentów kandydata,
które ten przesłał na potrzeby
aplikacji, lub które zostały o nim
stworzone przez EY na potrzeby
Konkursu. Ponadto członek Jury
nie jest obecny na spotkaniu z
kandydatem, jeżeli ten zostanie
zaproszony na spotkanie z Jury
Konkursu. Wniosek o wyłączenie
członka Jury jest rozpatrywany
przez przewodniczącego Jury
i formalnie to on wyłącza
członka Jury z procesu oceny.
W przypadku skierowania
wniosku przez kandydata
wobec przewodniczącego Jury,
uprawnienia przewodniczącego
Jury wykonywane są przez osoby
mające prawo do reprezentacji EY.
Proces oceny kandydatów składa
się z następujących etapów:
a) oceny formalnej i preselekcji,
b) oceny merytorycznej.
Ocena i preselekcja, o której
mowa w pkt 11 a) polega na
weryfikacji danych przygotowanych
przez kandydata oraz na
zebraniu dodatkowych
informacji o kandydacie podczas
bezpośredniego spotkania
z kandydatem, o którym mowa
w pkt 9. i jest dokonywana przez
pracowników EY, a następnie
przedkładana członkom Jury.
Ocena, o której mowa w pkt 11 b)
dokonywana jest przez Jury. Każdy
z członków Jury może przeglądać
dokumentację wszystkich
kandydatów spełniających kryteria
formalne. Jury, na wniosek
któregokolwiek ze swoich członków,
zwykłą większością głosów, może
dopuścić do etapu merytorycznej
oceny przez Jury każdego
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kandydata spełniającego kryteria
finalistą lub laureatem Konkursu
formalne, niezależnie od preselekcji
wyraża nieodpłatnie nieodwołalną
dokonanej przez pracowników EY.
zgodę EY i innym firmom
należącym do Ernst & Young Global
Na podstawie dokonanej oceny
Limited oraz podwykonawcom
Jury przyznaje tytuły zwycięzcom
wspomagającym EY w realizacji
w poszczególnych kategoriach:
Konkursu na to, aby jego/jej
PRODUKCJA I USŁUGI
wizerunek i/lub głos oraz jego/
Firma nominowanej osoby powinna
jej wypowiedź (wraz z imieniem
spełniać następujące kryteria:
i nazwiskiem jeżeli EY uzna to za
stosowne) jak również obiekty, ich
• ponad pięcioletnia działalność
wnętrza i wyposażenie - w całości
produkcyjna i/lub usługowa,
ewentualnie w postaci dowolnych
• przychody ze sprzedaży powyżej
fragmentów zostały wykorzystane
20 mln PLN.
w materiałach zdjęciowych
NOWE TECHNOLOGIE/
i wideo na potrzeby Konkursu,
INNOWACYJNOŚĆ
emitowanym i rozpowszechnianym
Firma nominowanej osoby powinna
w szczególności na konferencjach,
spełniać następujące kryteria:
w Internecie, telewizji w tym
w ramach transmisji i retransmisji
• ponad dwuletnia działalność,
Gali Finałowej Konkursu w stacjach
• przychody ze sprzedaży powyżej
telewizyjnych i innych mediach,
5 mln PLN.
jak również w przygotowywanych
• działalność w obszarze
materiałach promocyjnych lub
nowoczesnych technologiach
reklamowych. Powyższa zgoda
bądź w obszarach, w których
dotyczy również materiałów
innowacyjne zastosowanie
foto-wideo z samej Gali Finałowej.
nowoczesnych technologii
Nieodpłatne upoważnienie
pozwala wyprzedzić inne firmy.
odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo,
NOWY BIZNES
czasowo i terytorialnie) korzystania
Firma nominowanej osoby powinna
z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi
prowadzić działalność przez okres
kandydata na wszystkich
od dwóch do pięciu lat (tj. dla edycji
znanych polach eksploatacji,
EY Przedsiębiorca Roku 2018
a w szczególności:
rozpoczęła działalność najwcześniej
w 2012 r. i najpóźniej w 2016 r.).
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania
jakąkolwiek techniką, w tym m.in.
Spośród zwycięzców kategorii
drukiem, na kliszy fotograficznej, na
wymienionych w pkt 13. Jury
taśmie magnetycznej, na dyskietce,
wybiera Przedsiębiorcę Roku, który
cyfrowo,
reprezentować będzie Polskę na
b) wprowadzania do obrotu,
etapie międzynarodowym w Monte
Carlo.
c) w
 prowadzania do pamięci
komputera oraz do sieci
Jury podejmuje decyzje większością
komputerowej i/lub
głosów. W przypadku równej liczby
multimedialnej,
głosów o werdykcie decyduje głos
Przewodniczącego Jury.
d) p
 ublicznego udostępniania w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do
Finalne zakwalifikowanie
niego dostęp w miejscu i w czasie
kandydata/ów do udziału
przez siebie wybranym (m.in.
w Konkursie uwarunkowane
udostępniania w Internecie),
jest osobistym uczestnictwem
w II sesji Obrad Jury. W przypadku
e) p
 ublicznego wykonania i/lub
niemożliwości osobistego
publicznego odtwarzania,
stawiennictwa, Jury może odstąpić
f)
wystawiania,
od dalszej oceny kandydata/ów.
g) wyświetlania,
W szczególnych przypadkach
h) użyczania i/lub najmu,
Jury może odstąpić od przyznania
nagrody.
i) nadawania za pomocą wizji i/
lub fonii przewodowej oraz
Jury ma prawo do przyznawania
bezprzewodowej przez stację
dodatkowych nagród specjalnych
naziemną oraz nadawania za
i wyróżnień.
pośrednictwem satelity,
Decyzja Jury musi być
j) równoczesnego i integralnego
umotywowana, a jej uzasadnienie
nadawania (reemitowania).
jest po rozstrzygnięciu Konkursu
dostępne publicznie.
26. Powyższe zezwolenie obejmuje
także rozpowszechnianie
W ramach przystąpienia do
wizerunku, głosu i/lub
konkursu kandydat, który
wypowiedzi, obiektów, ich
zostanie finalistą otrzymuje
wnętrz i wyposażenia w celach
prawo do bezpłatnego udziału
reklamowych i promocyjnych, tj.
w sesji ekonomicznej EY Growth
reklamy lub promocji konkursu,
Navigator organizowanej dla
w których rozpowszechniany jest
Finalistów Konkursu, pozwalającej
wizerunek, obiekt, jego wnętrze
określić najważniejsze czynniki
i wyposażenie - na wszystkich
wzrostu i obszary rozwoju danego
znanych polach eksploatacji,
przedsiębiorstwa. Sesja EY
a w szczególności za pomocą
Growth Navigator poprowadzona
nadań telewizyjnych i radiowych,
zostanie przez przedstawiciela EY
publicznych odtworzeń lub
i odbędzie się w terminie wspólnie
wyświetleń, w sieci multimedialnej
uzgodnionym przez EY i danego
i Internecie, w ramach usług
Finalistę Konkursu, w miejscu
telekomunikacyjnych oraz w prasie
wskazanym przez EY.
drukowanej i magazynach.
Firmy posiadające status Partnerów
27.
Poprzez akceptację warunków
lub Sponsorów Konkursu, nie
udziału w konkursie kandydat
mogą brać udziału w Konkursie.
deklaruje, że rozpowszechnianie
Przedstawiciele tych firm nie mogą
jego/jej wizerunku, głosu i/
być członkami Jury Konkursu.
lub wypowiedzi, obiektów, ich
Nazwiska Finalistów oraz Laureatów
wnętrz i wyposażenia zgodnie
są ogłaszane podczas uroczystości
z niniejszym oświadczeniem nie
wręczania nagród.
wiąże się z obowiązkiem zapłaty
na jego/jej rzecz ani jakiejkolwiek
Bezpośredni nadzór nad całością
osoby trzeciej wynagrodzenia lub
przebiegu oceny Konkursowej
odszkodowania z tego tytułu.
sprawuje Ernst & Young Usługi
Finansowe Audyt spółka
28. EY zastrzega sobie możliwość
z ograniczoną odpowiedzialnością
zmiany powyższych postanowień
Polska Sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124
w każdym czasie.
Warszawa.
W związku z udziałem w Konkursie
kandydat w przypadku, gdy zostanie

OŚWIADCZENIA
Wykorzystanie przekazanych informacji - Rozumiem, że informacje i materiały dostarczone w tym formularzu
w moim imieniu zostaną wykorzystane
• a) przez Ernst & Young LLP, jak i inne firmy należące do Ernst & Young Global Limited oraz niezależne krajowe
i regionalne składy jurorskie związane z programem EY Przedsiębiorca Roku dla celów oceny nominacji
i stworzenia informacji prasowej jeżeli zostanę finalistą lub zwycięzcą Konkursu;
• b) za wyjątkiem danych finansowych umieszczonych w części 4 formularza nominacyjnego, przez sponsorów
Konkursu EY Przedsiębiorca Roku dla celów ich uczestnictwa w spotkaniach ewaluacyjnych i innych czynności
związanych z programem;
• c) przez Ernst & Young LLP i ich partnerów oraz innych członków Ernst & Young Global Limited w celu
prowadzenia rozmów dotyczących potencjalnych możliwości biznesowych, również z podmiotami trzecimi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie takich informacji dla wyżej wymienionych celów oraz niniejszym potwierdzam
i oświadczam, iż uzyskałem wszelkie zezwolenia, zgody lub zwolnienia wymagane dla danego użytku. Ponadto
wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji do badań naukowych, edukacyjnych oraz innych celów, tak długo,
jak takie użycie nie ujawni mojej tożsamości lub tożsamości firmy innej osobie niż związanej z firmami należącymi do
Ernst & Young Global Limited, sponsorom, Jurorom oraz powiązanymi z nimi podmiotami.
Informacje/weryfikacja danych - Rozumiem, upoważniam i zgadzam się, iż w związku z moim udziałem w Konkursie
EY Przedsiębiorca Roku, Ernst & Young LLP, jego podmioty stowarzyszone i/lub strony trzecie działające w ich
imieniu, mogą szukać informacji o mnie lub o mojej firmie, aby potwierdzić lub uzupełnić informacje zamieszczone
w formularzu poprzez (i) przeglądanie publicznie dostępnych źródeł (w tym bez ograniczeń informacji dostępnych
w mediach społecznościowych, internecie oraz sądach lub innych instytucjach prowadzących ewidencję) i/lub
(ii) weryfikację mojego wykształcenia. Upoważniam wszystkie osoby, agencje śledcze i instytucje edukacyjne do
zapewnienia Ernst & Young LLP, jego podmiotom stowarzyszonym i/lub stronom trzecim działającym w ich imieniu,
wszelkich informacji dotyczących mojego wykształcenia.
Zwolnienie z odpowiedzialności - W związku z moim udziałem w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku, w imieniu
moim i moich spadkobierców, wykonawców testamentu i zarządców, niniejszym zwalniam (i) Ernst & Young LLP
i jego podmioty stowarzyszone; (ii) członków Ernst & Young Global Limited i ich podmioty stowarzyszone; (iii)
partnerów, pracowników, pośredników, akcjonariuszy, członków, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy każdego
z powyższych podmiotów i (iv) członków niezależnych składów jurorskich od wszelkich zobowiązań, roszczeń,
działań, szkód, kosztów lub wydatków wszelkiego rodzaju, wynikających z, lub w jakikolwiek sposób związanych
z moim udziałem w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku, w tym (bez ograniczeń) wszelkich informacji lub materiałów
przekazywanych w związku z nominacją; wszelkich informacji pozyskanych w ramach dodatkowej weryfikacji
danych związanej z moim udziałem w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku; wszelkich wydarzeń, ceremonii lub działań
promocyjnych związanych w niniejszym Konkursem; lub ustaleń niezależnych jurorów w odniesieniu do tej nominacji
i/lub mojego udziału w tym Konkursie.
Wykorzystanie zdjęcia, itp. - Jeżeli zostanę wybrany finalistą lub zwycięzcą, niniejszym udzielam Ernst & Young
LLP i jego stowarzyszonym podmiotom, członkom Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszonym podmiotom,
oraz tym działającym w imieniu wyżej wymienionych podmiotów, bezpłatne niewyłączne i zbywalne prawo, ale
nie obowiązek, do użycia, edytowania, publikowania i swobodnego powielania mojego imienia i tym podobnych,
w tym, ale nie ograniczając do, danych biograficznych, obrazów, portretów, zdjęć, filmów, taśm wideo, nagrań
lub oświadczeń na piśmie, które dostarczyłem w związku z udziałem w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku, w tym
w szczególności do opracowań i publikacji materiałów marketingowych, promocyjnych publikacji, publikacji
medialnych i sprawozdań, filmów i innych materiałów, gdy takie materiały przeznaczone są dla odbiorców
wewnętrznych lub zewnętrznych. Oświadczam, że w wyżej wymienionych przypadkach, nie będzie dochodzone
odszkodowanie przeze mnie lub moją firmę.
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Ograniczenie odpowiedzialności - W żadnym wypadku Ernst & Young LLP, jego podwykonawcy, firmy członkowskie
Ernst & Young Global Limited czy niezależni członkowie jury nie będą ponosiły odpowiedzialności przede mną,
firmą lub dowolnymi podmiotami stowarzyszonymi (lub ich następcami lub cesjonariuszami) za jakiekolwiek szkody
następcze, uboczne lub pośrednie (w tym utratę korzyści (zysków), danych, biznesu lub wartości firmy) w związku
z udziałem w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku, niezależnie od tego czy odpowiedzialność wynika z naruszenia
umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, naruszenia gwarancji, niepowodzenia
w osiągnięciu celu lub w inny sposób, a nawet jeśli któryś z nich wiąże się z możliwością wystąpienia takich szkód.
Dane osobowe - Wyrażam zgodę wobec Ernst & Young LLP i jego stowarzyszonym podmiotom (w tym
w szczególności EY), członkom Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszonym podmiotom, oraz tym działającym
w imieniu wyżej wymienionych podmiotów na przetwarzanie danych przekazanych na potrzeby Konkursu w celu
aktywnego udziału w Konkursie zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) („RODO”) oraz zgodnie z prawem polskim.
Wyrażam zgodę wobec Ernst & Young LLP i jego stowarzyszonym podmiotom (w tym w szczególności EY), członkom
Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszonym podmiotom, oraz tym działającym w imieniu wyżej wymienionych
podmiotów na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu dla celów przesyłania informacji handlowych
oraz marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę wobec Ernst & Young LLP i jego stowarzyszonym podmiotom (w tym w szczególności EY), członkom
Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszonym podmiotom, oraz tym działającym w imieniu wyżej wymienionych
podmiotów na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Usługobiorca jest użytkownikiem, dla
celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Wrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Ernst & Young LLP i jego stowarzyszonym podmiotom
(w tym w szczególności EY), członkom Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszonym podmiotom, oraz tym
działającym w imieniu wyżej wymienionych podmiotów, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane
przez uczestników Konkursu jest Ernst & Young LLP i jego stowarzyszone podmioty (w tym w szczególności EY),
członkowie Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszone podmioty.
Dane kontaktowe Administratora można znaleźć na stronie internetowej Konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) RODO. Prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią jest udział w Konkursie, jak również rozwój
biznesowy administratora poprzez poszukiwanie coraz szerszego kręgu potencjalnych odbiorców swoich usług.
Odbiorcą danych osobowych jest Ernst & Young LLP i jego stowarzyszone podmioty (w tym w szczególności EY),
członkowie Ernst & Young Global Limited i ich stowarzyszone podmioty, oraz podmioty działające w imieniu wyżej
wymienionych podmiotów oraz ich pracownicy i współpracownicy, jak również członkowie Jury.
Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane przez uczestników Konkursu
będą przechowywane w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnik Konkursu oraz inne osoby,
których dane zostały podane przez uczestników Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych, w tym celu Usługobiorcy, są proszeni o kontakt z EY wskazany na stronie
internetowej konkursu.
Przekazane dane osobowe podawane są dobrowolnie. Podanie danych osobowych w formularzu jest warunkiem
udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie.
Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Konkursie i będą przetwarzane tak długo, jak długo uczestnik nie
odwoła zgody na ich przetwarzanie lub tak długo jak długo odpowiednie przepisy praw zobowiązują Administratora
do przetwarzania tych danych. Dane osobowe przetwarzane dla celów przesyłania informacji handlowych
oraz marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez uczestnika Konkursu zgody na
ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
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Uczestnik Konkursu lub osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
W przypadku przekazania na potrzeby Konkursu danych osobowych przez uczestników Konkursu, które nie dotyczą
uczestnika Konkursu lub wprowadzenia danych osobowych uczestnika konkursu przez osobę trzecią, uczestnik
Konkursu lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Administratora dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku
informacyjnego zgodnie z powyższymi postanowieniami.
Niezależność – EY zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia przedsiębiorcy do Konkursu lub pozbawienia
uczestnictwa w Konkursie danego uczestnika, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy w sposób racjonalny
ustalimy, że obowiązujące przepisy prawne lub wymogi zawodowe uniemożliwiają EY i uczestnikowi udział
w Konkursie.
Rozstrzyganie sporów - Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z/lub związane z moim udziałem w Konkursie
EY Przedsiębiorca Roku powinny być najpierw przedłożone dobrowolnej mediacji, jeżeli mediacja okaże się
nieskuteczna, to następnie zostanie oddana pod wiążący arbitraż w Nowym Jorku, prowadzony zgodnie z zasadami
CPR dla Non-Administered Arbitration obowiązującymi w dniu wyrażenia zgody na niniejsze warunki. Organ
arbitrażowy nie ma prawa do przyznawania niepieniężnych odszkodowań lub jakiegokolwiek rodzaju słusznego
zadośćuczynienia lub do udzielenia lub nałożenia środka, który (i) jest niezgodny z niniejszymi warunkami ogólnymi
lub jakąkolwiek umową związaną ze sporem lub (ii) nie może być wykonany lub nałożony przez sąd rozstrzygający
sprawę w tej samej jurysdykcji. Niniejszym zrzekam się wszelkich praw, które mógłbym uzyskać aby otrzymać
odszkodowanie w arbitrażu lub w jakimkolwiek innym postępowaniu. Wynik postępowania arbitrażowego jest wiążący
dla stron, a wyrok sądu arbitrażowego może zostać egzekwowany w dowolnym sądzie.
Odstąpienie - Rozumiem, że Nagroda Przedsiębiorcy Roku i możliwość korzystania z tytułu Zwycięzcy Konkursu
EY Przedsiębiorca Roku może być odwołana (odstąpienie), o ile zaangażuję się, lub domniemywa się, że jestem
zaangażowany w sprawy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na renomę Konkursu.
Przeczytałem/łam niniejszy formularz aplikacyjny, rozumiem jego treść i oświadczam, że jestem prawnie
umocowany/na do podpisania tego dokumentu i nie są mi wiadome jakiekolwiek porozumienia z innymi
podmiotami trzecimi, które stały by w sprzeczności z postanowieniami określonymi w niniejszym dokumencie.
Zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i kompletne.

Podpis przedsiębiorcy nominowanego do nagrody:__________________ 		
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Data:________________

