
  REGULAMIN LAURU CESSIO INWESTORÓW
   
 
 

Strona 1 z 3 

REGULAMIN  
LAURU CESSIO INWESTORÓW 

 
 

§1 
 

1. Regulamin okreś la zaśady przeprowadzenia w 2021 roku VI edycji Lauru Ceśśio INWESTORO W, 
zwanego dalej „Laurem”. 

2. Organizatorem Lauru jeśt Związek Przedśiębiorśtw Finanśowych w Polśce, zwany dalej 
„Organizatorem”. 

3. Patronat Merytoryczny nad Laurem śprawuje firma doradcza PwC. 
 

§2 
 

1. Laur to inicjatywa ZPF, kto rej celem jeśt dokonanie oceny wierzycieli wto rnych, przyśtępujących do 
przetargu na śprzedaz  portfela wierzytelnoś ci.  

2. Bezpoś rednim efektem oceny praktyk bizneśowych będzie wyłonienie inśtytucji przyśtępującej do 
przetargu na śprzedaz  portfeli wierzytelnoś ci, kto ra w opiniach wierzycieli pierwotnych odpowiada 
najwyz śzym śtandardom. 

 
§3 

 
1. Do udziału w głośowaniu mogą przyśtąpic  wierzyciele pierwotni (m.in. banki, inśtytucje 

poz yczkowe, firmy leaśingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe), zwani dalej 
„Ucześtnikiem głośowania”, kto rzy organizowali przetarg na zakup portfela wierzytelnoś ci w 
okreśie od 1 śtycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

2. Głośowac  moz na na wierzycieli wto rnych, kto rzy w okreśie w okreśie od 1 śtycznia 2020 r. do 30 
czerwca 2021 r. wzięli udział w przetargu na zakup portfela wierzytelnoś ci, zwanych dalej 
„Inśtytucjami”. Oceniac  moz na nie tylko zwycięzco w pośzczego lnych przetargo w, ale ro wniez  
wśzyśtkich ucześtniko w pośtępowan  przetargowych. 

3. Wyboru laureato w dokonuje Kapituła Konkurśu, zwana dalej „Kapitułą”.  
4. Kapituła powoływana jeśt w drodze wewnętrznych uśtalen  Organizatora na czaś trwania kaz dej 

edycji Konkurśu. 
5. W śkład Kapituły wchodzą przedśtawiciele: urzędo w centralnych, organizatoro w, praktyko w 

gośpodarczych. W śkład kapituły nie mogą wchodzic  Ucześtnicy głośowania i Inśtytucje. 
 

§4 
 

1. Wyłonienie laureato w naśtępuje podczaś tajnego pośiedzenia Kapituły. 
2. Kapituła wyłoni od 1 do 3 laureato w, przy czym Kapituła zaśtrzega śobie prawo do nieprzyznania 

nagrody w razie wpłynięcia zbyt niśkiej liczby ankiet. Kapituła ma prawo zadecydowac  o wręczeniu 
dodatkowych wyro z nien . 

3. Nagrodą jeśt śtatuetka Ceśśio Inweśtoro w, kto ra przyznawana jeśt laureatowi, kto ry zajął pierwśze 
miejśce. Laureaci, kto ry zajęli drugie i trzecie miejśce otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

4. Kryteria brane pod uwagę podczaś oceny przez Kapitułę to w śzczego lnoś ci: 
1) ś rednia liczba punkto w uzyśkanych w wyniku głośowania, 
2) liczba oddanych głośo w. 

5. Gala wręczenia nagro d odbywa śię podczaś corocznego Kongreśu Zarządzania Wierzytelnoś ciami, 
kto ry odbędzie śię we wrześ niu 2021 r.  
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§5 
 
1. Warunkiem udziału w głośowaniu jeśt dośtarczenie kompletnie wypełnionej ankiety on-line, kto ra 

jeśt udośtępniona przez Organizatora na śtronie www.zpf.pl. 
2. Głośowanie trwa od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 20 śierpnia 2021 r. 
3. Ucześtnik głośowania ocenia: 

1) przebieg przetargu, 
2) umowę o zachowaniu poufnoś ci (UoZP/NDA), 
3) umowę ceśji, 
4) obśługę pośprzedaz ową, 
5) ogo lną ocenę jakoś ciową nabywcy i wśpo łpracy w zakreśie obśługi tranśakcji. 

4. Ucześtnik głośowania moz e dokonac  oceny makśymalnie 5 Inśtytucji. 
 

§6 
 

1. Indywidualne oceny Ucześtniko w głośowania traktowane śą jako dane poufne i nie śą udośtępniane 
publicznie. 

2. Ucześtnik głośowania moz e oddac  śwo j głoś tylko raz. W przypadku wielokrotnego wypełnienia 
ankiety on-line brana będzie pod uwagę ośtatnia wypełniona ankieta.  

3. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w śpośo b niepełny nie będzie uwzględniana. 
4. Ucześtnik głośowania poprzez wypełnienie ankiety potwierdza, z e przekazane dane w ankiecie śą 

prawdziwe i jeśt upowaz niony do przekazania wśkazanych danych.  
 

§7 
 

1. Kaz dy Ucześtnik głośowania poprzez prześłanie ankiety akceptuje warunki niniejśzego 
Regulaminu i wyraz a zgodę na przetwarzanie jego danych ośobowych.  

2. Adminiśtratorem danych ośobowych jeśt Organizator – Związek Przedśiębiorśtw Finanśowych w 
Polśce (ul. Długie Pobrzez e 30, 80-888 Gdan śk, tel.: 52 302 92 05, e-mail: info@zpf.pl).  

3. Dane ośobowe Ucześtnika głośowania przetwarzane śą wyłącznie dla celo w związanych z 
przeprowadzeniem Lauru. Podanie danych ośobowych nie jeśt obowiązkowe. 

4. Dane Ucześtniko w głośowania będą przechowywane nie dłuz ej niz  jeśt to konieczne, tj. przez okreś 
6 mieśięcy. 

5. Ucześtnikowi głośowania przyśługuje prawo dośtępu do treś ci danych oraz ich śprośtowania, 
uśunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a takz e prawo śprzeciwu, zaz ądania zaprześtania 
przetwarzania i przenośzenia danych, jak ro wniez  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wnieśienia śkargi do organu nadzorczego (Preześ Urzędu Ochrony 
Danych Ośobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warśzawa). 

 
§8 

 
1. Laureaci Lauru poinformowani zośtaną o fakcie zakwalifikowania śię do grona zwycięzco w oraz 

terminie i miejścu uroczyśtoś ci ogłośzenia wyniko w drogą mailową lub telefoniczną. 
2. Organizator zwro ci śię do laureato w z proś bą o wyraz enie zgody na opublikowanie na śtronie 

internetowej ZPF: www.zpf.pl i/lub przekazanie do praśy informacji o wynikach Lauru, w tym 
nazwy, imion, nazwiśk, zdjęc  i informacji o laureatach Lauru. 

3. Laureaci mają prawo pośługiwania śię śtatuetką w ramach działan  promocyjnych, prezentowania 
śtatuetki na wyśtawach i targach. 

4. Laureaci mają prawo do publikowania informacji o zdobyciu nagrody w wydawanych materiałach 
drukowanych i elektronicznych oraz do rozpowśzechniania informacji o wyro z nieniu w maśś 
mediach. 

5. W działaniach okreś lonych w uśt. 3 i 4 laureaci mają obowiązek podawania roku przyznania 
nagrody. 
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§9 

 
1. Wśzelkie informacje o Laurze będą publikowane na śtronie internetowej Organizatora pod adreśem 

www.zpf.pl. 
2. Regulamin Konkurśu dośtępny jeśt w śiedzibie Organizatora oraz na śtronie internetowej 

www.zpf.pl. 
3. Organizator jeśt uprawniony do zmian pośtanowien  niniejśzego Regulaminu. Zmiany Regulaminu 

wchodzą w z ycie od dnia ich ogłośzenia na śtronie internetowej Organizatora pod adreśem 
www.zpf.pl. 

4. ZPF zaśtrzega śobie prawo do odwołania Lauru bez podania przyczyn. 
5. Regulamin wchodzi w z ycie z dniem 1 śtycznia br. i obowiązuje do dnia 31 grudnia br.  
 


