
 

 
Regulamin Akceleratora Start-upów  

Akademickiego Biura Karier Społecznej Akademii Nauk  
 

 

§1 

[Postanowienia ogólne] 

1. Akcelerator Start-upów prowadzony przez Biuro Karier Społecznej Akademii Nauk w 

Łodzi , jest formą wsparcia, skierowanego do studentów oraz absolwentów SAN, 

które ma za zadanie wspierać ich przedsiębiorczość i innowacyjność oraz realizację 

przedsięwzięć przez nich podejmowanych z zakresu szeroko pojmowanego biznesu. 

2. Realizatorem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 9, 90 – 113 Łódź, NIP: 7251056220, REGON: 470985279 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny dla studentów oraz absolwentów SAN. 

 

§2 

[Pojęcia i skróty] 

1. Jeżeli jest mowa o: 

a) SAN – należy przez to rozumieć Społeczną Akademia Nauk w Łodzi przy ul. 

Henryka Sienkiewicza 9, 90 – 113 Łódź; 

b) Akcelerator – należy przez to rozumieć Akcelerator Startupów prowadzony 

przez podmiot określony w lit. a); 

c) Konsultacja – należy przez to rozumieć konsultacje biznesowe udzielane w 

ramach Akceleratora; 

d) Uczestnik – należy przez to rozumieć studenta lub absolwenta SAN, któremu 

jest udzielana Konsultacja; 

e) Pracownik SAN – należy przez to rozumieć pracownika SAN, który udziela 

Konsultacji w ramach Akceleratora. 



 
 

 

§3 

[Charakter wsparcia] 

1. Akcelerator jest formą wsparcia studentów oraz absolwentów SAN w każdym stadium 

zakładania, prowadzenia i zakończenia przedsiębiorstwa typu startup, przyjmująca 

charakter konsultacji biznesowych prowadzonych przez pracowników SAN. 

2. Konsultacje są prowadzone przez pracowników SAN, którzy wyróżniają się wiedzą i 

doświadczeniem z zakresu biznesu, zarządzania, rachunkowości i finansów, prawa 

oraz innych obszarów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

3. Pracownicy SAN udzielają konsultacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i swoimi 

kompetencjami. 

4. Konsultacje nie stanowią nieodpłatnej pomocy prawnej w rozumieniu Ustawy z 5 

sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (T. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2232 ze zm.) czy 

porady prawnej udzielanej przez zawody regulowane prawnie, czynności doradztwa 

inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z 29 lipca 2005r. (T. j. Dz. U. z 2021r. poz. 328 

ze zm.), czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy z 5 lipca 1996r. o 

doradztwie podatkowym (T. j. Dz. U. z 2020r. poz. 130 ze zm.) ani żadnych innych 

czynności dokonywanych przez zawody regulowane prawnie. 

5. Za decyzje podejmowane na podstawie udzielonych konsultacji odpowiedzialność 

ponosi jedynie Uczestnik Konsultacji. SAN nie ponosi odpowiedzialności za podjęte 

przez Uczestników decyzje. 

6. Osoby uczestniczące w Konsultacji zobowiązują się do zachowania w tajemnicy 

pomysłów konsultowanych lub powstałych w trakcie konsultacji, a także wszystkich 

innych informacji, które mogłyby narazić Uczestnika na szkodę w związku z 

ujawnieniem tych informacji. 

7. Akceptując regulamin, Uczestnik zobowiązuje się bezpłatnie umożliwić SAN 

powoływanie się w swoich materiałach reklamowych i dostępnych środkach przekazu 

na przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku Konsultacji lub pod jego wpływem. 



 
§4 

[Klauzula RODO] 

1. Administratorem danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w 

Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 9, 90 – 113 Łódź,  NIP: 7251056220, REGON: 

470985279. 

2. Z wyznaczonym Inspektorem ds. Danych Osobowych można się skontaktować 

poprzez adres mailowy iod@san.edu.pl. 

3. Przetwarzamy dane dotyczące imienia i nazwiska zgłaszającego projekt.. Dane 

podawane są dobrowolnie i są konieczne, żeby prawidłowo dokonać zapisu na 

Konsultacje. 

4. Podstawę prawną stanowi 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 – art. 6 ust. 1 lit. b): prawidłowe wykonanie 

umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, które dane dotyczą przed zawarciem 

umowy. 

5. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie pracownicy SAN oraz osoby 

zarządzające Akceleratorem. Dane nie są przesyłane do państw trzecich ani nie są 

przetwarzane zautomatyzowanie. 

6. Uczestnik ma prawo do: 

a) zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez Administratora danych 

osobowych dotyczących Uczestnika; 

b) prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są 

w posiadaniu Administratora i które dotyczą Uczestnika; 

c) prawo do bycia zapomnianym to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to 

przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez Administratora 

danych; 

d) prawo do wycofania wyrażonej zgody; 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych); 

f) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia konsultacji.  



 
 

 

 

Warszawa,……………………. 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Akceleratora Start-upów prowadzonego 

przez Biuro Karier Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, a w szczególności z treścią oraz celami przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora. 

 

 

…………………… …………………… 

/data/ /podpis Uczestnika/ 


