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1.1.Nazwa 

Medal Polskiej Przedsiębiorczości (w skrócie Medal)  

1.2. Organizator  

Organizatorem jest Business Solutions, zwane dalej BS z siedzibą w Warszawie ul. 

Klimczaka 6 lok 52 wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta m.st. Warszawy NIP 5841042494 

1.3. Wgląd w Regulamin  

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona wszystkim zaproszonym uczestnikom 

na rewersie formularza zgłoszenia oraz w siedzibie Business Solutions. 

 

2.1. Zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarcza. 

2.2. Wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. 

2.3. Wpływ na promocję i propagowanie swojego regionu. 

2.4. Zapoznanie się z Regulaminem Programu i jego pełna akceptacja 

2.5. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do programu Medal Polskiej 

Przedsiębiorczości będącego jednocześnie umową na okres 1 roku. 

2.6.Wyrażenie zgody na weryfikacje informacji przedstawionych w formularzach 

zgłoszeniowych. 

2.7. O dacie przesłania zgłoszenia decydować będzie data stempla pocztowego. 

2.8. Zgłoszenia wypełnione w sposób niepełny lub nieczytelny uznawane są za 

nieważne i nie podlegają rejestracji.  

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, opóźnione lub 

zgubione przez pocztę. 

 

3.1. Czas trwania Programu 

Program trwa do dnia 31.12.2022 roku.  

3.2. Zasady weryfikacji 

Kapituła na podstawie otrzymanych dokumentów oraz dostępnych jej środków 

przeprowadza weryfikację uczestnika. Przebiega ona dwuetapowo. Oceniana jest 

poprawność złożonych dokumentów, ich wiarygodność i predyspozycje firmy do 

dalszego rozwoju.  

Każda wiadomość o odrzuceniu wniosku czy niepomyślnym przejściu jednego z etapów 

przekazywana jest bezpośrednio osobie kontaktowej, wskazanej w zgłoszeniu. O 

przyznaniu Medalu Polskiej Przedsiębiorczości są Państwo informowani mailowo. 

3.3. Okres na jaki przyznawana jest licencja. 

Licencja na Medal Polskiej Przedsiębiorczości przyznawany jest na okres 12 kolejnych 

miesięcy liczonych od dnia otrzymania faktury. 

3.4. Koszty licencji Medalu Polskiej Przedsiębiorczości 

W wybranych podkategoriach: 

1. I rok  – Medal Miedziany  

2. II rok  – Medal Srebrny 

3. III rok  – Medal Złoty 

4. IV rok  – Medal Platynowy  

3.6. Informacje dodatkowe w zakresie wydawania Medalu Polskiej Przedsiębiorczości  

Za termin wystawienia kolejnego Medalu Polskiej Przedsiębiorczości uznaje się – 

koniec 12-go miesiąca od daty jego poprzedniej emisji. 

3.7. Forma Medalu Polskiej Przedsiębiorczości  

Medal wydawany jest standardowo w formie ekskluzywnej (1szt) – metalowy i 

odbioru należy zgłosić organizatora mailowo na adres 

każdej zgłoszonej osobny to 500 PLN brutto.  

 

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. okres 12 miesięcy.  

 

5.1. Przez okres ważności licencji Firma ma możliwość posługiwania się przyznanym 

logotypem na poniższych zasadach: 

1. Bez ograniczeń: 

papier firmowy, wizytówki, strona internetowa Firmy, banery reklamowe Firmy 

2. Z ograniczeniami – za zgodą Business Solutions:  

bezpośrednio na produkcie lub opakowaniu 

w akcjach marketingowo – reklamowych. 

3. Medal wraz z możliwością użytkowania logotypu nabiera mocy prawnej 

wraz z dniem wpływu należności na konto Organizatora za wystawioną 

fakturę VAT. 

4. Bezprawne korzystanie z logotypów czy działanie na szkodę 

przedsięwzięcia wiąże się z konsekwencjami prawnymi lub karą umowną 

uzależnioną od strat poniesionych przez Business Solutions. 

5. Firma przystępująca do programu wyraża zgodę na użyczenie swojego 

logotypu wraz z nazwą firmy w celach marketingowych firmy (materiały 

reklamowe Business Solutions i social media Medalu Polskiej 

Przedsiębiorczości). 

 

6.1. Kapituła zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez podania przyczyny 

oraz prawo do corocznej weryfikacji podstaw do przyznania Medalu bądź jego 

wznowienia. 

6.2. Firma zgłaszająca się do Programu wraz ze wskazaną przez siebie osobą, która 

będzie odpowiedzialna za udział w Programie, ponosi pełną odpowiedzialność 

prawną za prawdziwość przedstawionych przez siebie dokumentów oraz 

informacji niezbędnych do ich weryfikacji. 

 

7.1. Sposób składania reklamacji 

7.1.1.Wszystkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie za 

pośrednictwem poczty listem poleconym na adres: Business Solutions j, ul. Klimczaka 6 

lokal 52 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”, nie później niż 7 dni, licząc od dnia 

powiadomienia Uczestników o wynikach dopuszczenia do Programu. 

8.1.2.Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres 

Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

8.1.3.Reklamacje dotyczące wyboru przez Organizatora do Programu rozpatrywane 

będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

8.1.4.O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Programu zostanie poinformowany 

pisemnie listem poleconym w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

8.1.5.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Business Solutions z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Klimczaka 6 lok.52, 02-797 Warszawa, wpisane do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy NIP 

5841042494. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą ̨ poczty tradycyjnej, poczty 

Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest 

organizacja programu Medal Polskiej Przedsiębiorczości. Informujemy, że pozyskane 

dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych 

podmiotów współpracujących z Administratorem. Podane dane będą przetwarzane 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6. ust 1 lit b (podjęcia działań przed 

zawarciem umowy i w celu jej wykonania) Rozporządzenia 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. Dane gromadzone są na podstawie 

poniższych zgód. Dane nie będą ̨ poddawane profilowaniu. Podanie danych jest 

całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości 

osiągnięcia celu – udziału w programie oraz zawarcia umowy. Zostałem 

poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do 

czasu przeze mnie zgody na to przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych 

osobowych następuję poprzez wysłanie maila na 

rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016.  

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym 

formularzu w celu organizacji programu Medal Polskiej Przedsiębiorczości przez 

Business Solutions odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z tym, 

że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą ̨ lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

� 

wskaz iniejm 

� 

ora info dro

� 

� 

 

__________________________________ 

Podpis i pieczątka podmiotu wyrażającego zgodę 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

III. PRZYZNANIE Medalu Polskiej Przedsiębiorczości 2022

do

IV. WAŻNOŚĆ Medalu Polskiej Przedsiębiorczości.

V. ZASADY UŻYTKOWANIA LOGOTYPU

VI. REGULACJE DODATKOWE

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Business Solutions moich danych
osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celach kontaktowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Business Solutions moich danych
osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji
marketingowych oraz informacji handlowych drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Businesss Solutions moich danych
osobowych w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera.

Wyrażam zgodę na używanie przez Business Solutions telekomunikacyjnych

urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu
bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

REGULAMIN OTRZYMANIA MEDALU POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

adres biuro@polskimedal.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem

mailowej:biuro@polskimedal.pl lub pod numerem telefonu:228589237.

biuro@polskimedal.pl po opłaceniu faktury za Medal. Koszt uczestnictwa

Koszt rocznej obsługi i promocji jest stały i obowiązuje przez cały okres współpracy i
wynosi 660 PLN netto.3.5. Rodzaje Medalu Polskiej Przedsiębiorczości

Koszt roczny obsługi i promocji przyznanego Medalu jest stały i wynosi 660  PLN netto.

przesyłany kurierem po wcześniejszym opłaceniu faktury.

Istnieje możliwość osobistego odbioru Medalu podczas uroczystości. Chęć osobistego
 3.8.Wręczenie Medalu Polskiej Przedsiębiorczości


