Założenia ogólne plebiscytu
TOP PRACODAWCY POLSKI WSCHODNIEJ
Organizator:
Portale PulsHR.pl, WNP.PL oraz Grupa PTWP, organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
Cel konkursu:
Wyłonienie dziesięciu wyróżniających się pracodawców – firm z pięciu wschodnich województw naszego kraju*, które
łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.
Główne kryteria oceny:
Przy ocenie zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw pod uwagę będą brane:
• wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
• wpływ na rozwój rynku pracy,
• innowacyjność,
• relacje między pracodawcami i pracobiorcami,
• współpraca z lokalną społecznością.
Ostatecznej oceny i wyboru dokonują eksperci wskazani przez Grupę PTWP.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do plebiscytu dokonują:
• urzędy marszałkowskie województw Polski Wschodniej*
• prezydenci miast wojewódzkich Polski Wschodniej*
• szefowie izb gospodarczych z terenu Polski Wschodniej*
• prezesi stref ekonomicznych z obszaru Polski Wschodniej*
• Instytucje: PARP, PAIH, ARP, agencje rozwoju regionalnego
Każda instytucja może zgłosić maksymalnie 5 firm.
Zgłoszenie do konkursu ma formę luźną (nie ma sztywnego formularza).
Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia przygotowane według kryteriów oceny należy przesłać na adres mailowy
ranking@ptwp.pl. W tytule maila prosimy podać hasło „TOP Pracodawcy Polski Wschodniej”.
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Założeń ogólnych plebiscytu TOP PRACODAWCY POLSKI WSCHODNIEJ i może
być dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (Szczegółowe informacje nt.
przetwarzania danych osobowych – wskazano poniżej).
Podstawowe dane w zgłoszeniu:
• nazwa firmy
• imię i nazwisko osoby zarządzającej
• kontakt telefoniczny i mailowy do firmy zgłaszanej
• krótkie uzasadnienie (według kryteriów oceny)
Wybór zwycięzców:
Wyboru zwycięzców w plebiscycie dokonuje jury składające się z ekspertów wskazanych przez Grupę PTWP.
Jury mailowo otrzymuje zbiorczą listę firm zgłoszonych do plebiscytu.
Ekspert wskazuje w głosowaniu po dwie firmy z każdego województwa, które jego zdaniem powinny zostać wyróżnione.
Swój głos Ekspert oddaje, wysyłając maila na wskazany adres.
Terminy:
• Zgłoszenia należy przesyłać do 6 sierpnia 2018 r.
• Głosowanie ekspertów – 6 września 2018 r.
• Głosowanie czytelników portali Grupy PTWP – 26 września 2018
• Ogłoszenie wyników nastąpi 03-04 października 2018 r.
Wręczenie nagród
Wyróżnienia zostaną wręczone podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
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Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych
Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są:
PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów
informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki
Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka
w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za
pośrednictwem tych serwisów.
Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym,
podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i
zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania
udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,
• informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług
i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej
lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest
niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów.
W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do
wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione,
administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.
Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do
momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone
zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.
Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich
danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

Kontakt: Agnieszka Kołodziej, tel. 32 3567625, mail: agnieszka.kolodziej@ptwp.pl

*Termin Polska Wschodnia obejmuje obszar województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego,
podkarpackiego i świętokrzyskiego.

