Regulamin uczestnictwa w programie
BEZPIECZNA FIRMA 2020
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Organizator – redIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901), przy
al. KS. J. Poniatowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000693109.
2. Program – program dla osób fizycznych i spółek prawa handlowego mający na celu
szerzenie świadomości zagrożeń związanych z naruszeniami bezpieczeństwa IT
i zapobieganiem im.
3. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby zgłaszającej udział w Programie lub Uczestnika, takie jak: imię
i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
4. Ankieta – dokument elektroniczny dostępny do wypełnienia na stronie www.rediq.pl,
który osoba zgłaszająca się wypełnia podając Dane osobowe i odpowiadając na
zawarte w ankiecie pytania. Ankieta jest załączana w ramach Zgłoszenia;
5. Regulamin – niniejszy regulamin;
6. Uczestnik – osoba fizyczna, lub reprezentant spółki prawa handlowego, który dokonał
prawidłowego Zgłoszenia do Programu.
7. Audyt – prace audytowe w zakresie budowy i stanu infrastruktury IT, prowadzone
w siedzibie Uczestnika po podpisaniu umowy NDA.
8. Zgłoszenie – potwierdzenie przez Uczestnika chęci udziału w Programie, przesłane
drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Ankiety dedykowanej do Programu.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, oraz reprezentanci spółek
prawa handlowego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający
wymagania przewidziane Regulaminem i którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia.
2. W programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin, Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W programie nie mogą również brać udziału podmioty prowadzące działalność
konkurencyjną w stosunku do Organizatora.

4. Aby wziąć udział w Programie należy prawidłowo, w całości wypełnić i przesłać
Zgłoszenie zawierające wszystkie przewidziane Regulaminem załączniki (tj. Ankietę),
na adres mailowy: kontakt@rediq.pl.
5. Osoba zgłaszająca się odpowiada za uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń na
przeprowadzenie czynności objętych Programem na zasadach wymienionych
w Regulaminie.
§3
PRZEBIEG PROGRAMU
1. Program polega na przeprowadzeniu audytu infrastruktury IT w zakresie, na który
Uczestnik i Organizator wyrażą zgodę, zatwierdzonym w NDA (umowa o zachowaniu
poufności) podpisywanym przed podjęciem działań audytowych.
2. Zgłaszający wybrani przez Organizatora do udziału w Programie, zostaną
poinformowani o tym fakcie przez Organizatora drogą mailową na adres podany
w Zgłoszeniu.
3. Podstawowe punkty Programu to:
a. Przeprowadzenie audytu infrastruktury IT
b. Sporządzenie raportu z audytu
c. Dwugodzinne konsultacje ze specjalistą z zakresu bezpieczeństwa sieci
i informacji
d. Uzyskanie Certyfikatu BEZPIECZNA FIRMA wraz z prawem do udzielania innym
podmiotom informacji dotyczących uzyskania niniejszego certyfikatu
w mediach elektronicznych, druku oraz materiałach i celach reklamowych
Uczestnika.
e. Zakończenie czynności audytowych.
4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora (takich jak: brak wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za współpracę po stronie Uczestnika, przesuwanie terminów realizacji
Programu, niedostępność infrastruktury spowodowana celowym działaniem
Uczestnika) pomimo przesłania prawidłowego Zgłoszenia w okresie trzech miesięcy od
potwierdzenia przez Organizatora wyboru Uczestnika Programu, podstawowy cel
Programu jakim jest audyt IT nie zostanie zrealizowany, Organizator ma prawo
wykluczyć Uczestnika z Programu. O fakcie wykluczenia Organizator informuje
Uczestnika za pośrednictwem adresu mailowego podanego w Zgłoszeniu.
5. Jeżeli w trakcie trwania Programu zajdzie uzasadnione podejrzenie załamania
§ 2 niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wstrzymać czynności audytowe do
czasu złożenia przez Uczestnika stosownych wyjaśnień.

§4
ZEZWOLENIA
1. Przez zgłoszenie udziału w Programie Uczestnik wyraża zgodę na:
a. Przesyłanie korespondencji mailowej na adres podany w Zgłoszeniu
b. Kontakt telefoniczny w celu realizacji Programu
2. Dokonując zgłoszenia do Programu, zgłaszający potwierdza, że dysponuje prawem
i stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania organizacji w imieniu której
występuje.
3. Zezwolenie, o którym mowa powyżej jest nieodpłatne.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte Zgłoszeniu oraz
za ewentualne naruszenie praw i chronionych prawem dóbr osób trzecich.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Programem należy kierować do Organizatora na adres: redIQ
Sp. z o.o. al. KS. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa, z dopiskiem „BEZPIECZNA
FIRMA”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca
się z przedstawicieli Organizatora.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Sprawdzającą.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem jest
Organizator: redIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901), przy
al. KS. J. Poniatowskiego 1
2. Dane osobowe osób zgłaszających się do Programu są przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Programu, to jest w celu identyfikacji Zgłoszeń i kontaktu w celu realizacji Programu.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Osoba zgłaszająca się do Programu oraz Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne,

umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na
adres: redIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901), przy al. KS. J. Poniatowskiego
1 z dopiskiem: Administrator Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych
może uniemożliwić udział w Programie.
6. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez organizatora
dostępne są pod adresem: https://rediq.pl/polityka-prywatnosci/
§ 7 PUBLIKACJA REGULAMINU
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora pod adresem:
redIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901), przy al. KS. J. Poniatowskiego 1.

