
REGULAMIN KONKURSU VISIUM SCIENTIFIC CHALLENGE 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na eksperyment z odczynnikami (dalej: „Konkurs”) jest Perlan 

Technologies Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Puławskiej 303 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022376, NIP: 526-23-69-

186, REGON: 016038355, kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości 415.200,00 zł 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych.  

4. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”), z wyłączeniem pracowników Organizatora 

oraz kooperantów Organizatora bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich 

pracowników, przy czym przez pracowników rozumie się także osoby fizyczne stale 

świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej 

wymienionych osób.  

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w instytucjach naukowych lub niezależni 

badacze/ naukowcy, przy czym nie jest to warunek konieczny. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, pod warunkiem spełniania przez każdą z osób 

warunków udziału w konkursie. W takim wypadku taki zespół traktowany jest jako 1 (jeden) 

Uczestnik i należna jest mu 1 (jedna) nagroda, a Organizator nie jest zobowiązany do dokonania 

podziału nagrody. 

7. Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej Organizatora (https://www.perlan.com.pl/) i 

jest na niej przeprowadzany. 

8. Konkurs, w tym wszystkie informacje o konkursie oraz jego wyniki, będą komunikowane na 

stronie internetowej Organizatora: https://www.perlan.com.pl/ 

9. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 

Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. 

https://www.perlan.com.pl/


 

§ 2 

Przedmiot i czas trwania Konkursu 

1. Zadaniem konkursowym jest  przygotowanie opisu doświadczenia (eksperymentu) w 

technologii badania ekspresji genów z wykorzystaniem technologii Visium firmy 10x 

Genomics.  

2. Zadanie konkursowe musi zostać przesłane pocztą e-mail na adres: bio@perlan.com.pl. 

3. Konkurs trwa od 10/11/2021 do 17/12/2021 do godziny 23:59:59. 

 

§ 3 

Uczestnictwo i przebieg Konkursu 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie opisu doświadczenia, spełniającego warunki 

określone w § 2 Regulaminu.  

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Konkursu oraz 

wyraża zgodę na zasady regulaminu. 

4. W Konkursie, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej, biorą udział Uczestnicy, którzy w 

nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59:59 w dniu zakończenia Konkursu, wyślą w 

sposób opisany w § 2 Regulaminu zgłoszenie konkursowe – opisy doświadczeń.  

5. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że są wyłącznymi autorami zgłoszenia konkursowego. 

6. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych, przy 

czym może zostać nagrodzony tylko jeden raz. 

4. Zgłoszenie konkursowe - Opis doświadczenia musi zawierać: 

a) zdefiniowane pytanie naukowe, na które Uczestnik zamierzają odpowiedzieć poprzez 

przeprowadzenie doświadczenia/ eksperymentu; 

b) typy próbek, które będą badane (dopuszczalne są próbki mysie lub ludzkie); 

c) opis wpływu uzyskanych wyników na kolejne badania ekspresji genów z wykorzystaniem 

technologii Visium firmy 10xGenomics. 

5. Opis doświadczenia musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać 

stworzone w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika. 

6. Opis doświadczenia musi zostać sporządzony w języku angielskim w formacie pdf. 

7. Opis doświadczenia musi zostać podpisany przez Uczestnika w sposób umożliwiający 

identyfikację Uczestnika i możliwość skontaktowania się z nim w celu wręczenia nagrody, tj. 



co najmniej imię i nazwisko, adres i numer telefonu, nazwa instytucji lub firmy Uczestnika/ w 

które pracuje lub współpracuje Uczestnik.   

7. Zgłoszenie konkursowe powinno nadto spełniać następujące warunki: 

a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora oraz firmy 10x Genomics; 

b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż 

Organizator czy firma 10x Genomics; 

c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, 

dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi 

obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie 

etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, 

orientację seksualną, obrażających uczucia religijne; 

d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i 

dóbr osobistych; 

8. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia którykolwiek z warunków, 

nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo 

do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, 

którzy nie spełnią warunków określonych w Regulaminu. Uczestnicy, wobec których zajdzie 

podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami 

fairplay również zostaną zdyskwalifikowani. 

9. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika w wiadomości e-mail o jego wykluczeniu z 

Konkursu i jego przyczynach. 

10. Nadesłane opisy doświadczeń ocenione zostaną przez 4-osobową Komisję, która wyłoni 

zwycięzcę, biorąc pod uwagę kryteria: 

a) Innowacyjne podejście do wykorzystania technologii Visium w badaniach – waga: 50% 

b) Wykorzystanie rezultatu eksperymentu w kolejnych badaniach - waga 50% 

11. Spośród Zgłoszeń konkursowych zostanie wyłonionych 2 (dwóch) zwycięzców: . 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie w terminie 17/01/2022 roku.  

13. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. 

14. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, celem ustalenia zasad fizycznego 

przekazania nagrody. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w 

ciągu 5 kolejnych dni uznaje się, że zwycięzca zrezygnował z odbioru nagrody, która pozostaje 

wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

 

 



§ 4 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodą w konkursie jest: 1 (jeden) zestaw odczynników Visium firmy 10x Genomics numer 

katalogowy 1000187 lub 1000338 lub 1000339 (zależnie od wymagań zgłoszonego projektu). 

Nagroda przeznaczona jest wyłącznie do użytku badawczego, a nie do wykorzystania w 

procedurach diagnostycznych. 

Nagrodą dla drugiego zwycięzcy  jest 1 (jeden) zestaw odczynników Visium firmy 10x 

Genomics numer katalogowy 1000187 lub 1000338 lub 1000339 (zależnie od wymagań 

zgłoszonego projektu). Nagroda przeznaczona jest wyłącznie do użytku badawczego, a nie do 

wykorzystania w procedurach diagnostycznych.  

2. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez zwycięzcę w terminie do 14 dni od 

otrzymania informacji potwierdzenia adresu ich nadania. 

3. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu 

ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Podatek zostanie naliczony i 

odprowadzony przez Organizatora, Organizator poniesie wartość podatku. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent 

pieniężny. 

5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest jej Organizator. 

 

§ 5 

Warunki prawne Konkursu 

1. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 Regulaminu 

równoznaczne jest z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa 

do zgłoszonej pracy konkursowej, jak również, że zgłoszona praca konkursowa jest przejawem 

oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak 

również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

2. Organizator oświadcza, że nie będzie korzystał z przesłanych prac konkursowych, jednak prace 

nie będą zwracane, a zostaną zarchiwizowane i zanonimizowane.  

3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace konkursowe wyłącznie własnego autorstwa. 

Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek 

cudzych utworów. 

 

 



§ 6 

Polityka Prywatności 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Perlan 

Technologies Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Puławskiej 303. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których 

mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u 

Organizatora pod adresem e-mail: iodo@perlan.com.pl  lub korespondencyjnie na adres ul. 

Puławska 303, 02-785 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. 

3. Administrator może powierzyć do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane 

osobowe uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz 

dostarczenia Nagrody, w celach związanych z realizacją Konkursu, na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania. 

4. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora tylko w celu 

i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać 

przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody. 

5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, nr 

telefonu oraz adres e-mail. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują imię i 

nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail także dane właściwego urzędu 

skarbowego, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL (do rozliczenia nagrody zgodnie z 

przepisami podatkowymi). Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie i wysłania nagrody. 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje 

niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z 

akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika oraz w celu publikacji na stronie 

internetowej Organizatora (publikacja informacji o zwycięzcy Konkursu). 

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu 

oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania 

oferty handlowej. 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

mailto:iodo@perlan.com.pl


10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać 

wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat. 

13. Uczestnik Konkursu może wyrazić dodatkowo, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych 

w celu otrzymywania od Organizatora informacji marketingowych o produktach i usługach. W 

tym celu Uczestnik podczas przesyłania pracy konkursowej powinien złożyć odpowiednie 

oświadczenie. 

§ 7 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników przez cały czas trwania 

Konkursu, a także w terminie do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursy, w formie 

pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: Perlan Technologies Polska sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Puławskiej 303 lub na adres poczty elektronicznej: 

bio@perlan.com.pl 

 

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, 

adres korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn. 

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji, zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

(w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa. 

4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora  www.perlan.com.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na 

bio@perlan.com.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, który podał podczas 

http://www.perlan.com.pl/
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wysłania zgłoszenia konkursowego. Rezygnacja powoduje utratę prawa do udziału w 

Konkursie oraz do ewentualnie przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej 

dyspozycji Organizatora. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem pod adresem e-mail: bio@perlan.com.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie 

do 14 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

4. Organizator uprawniony jest do zakończenia Konkursu bez wyłaniania zwycięzcy, bez podania 

przyczyn tego faktu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.  
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