
            

DIGITAL DRAGONS ARENA – REGULAMIN 
 
 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 
1. Organizatorem Wydarzenia „ARENA DIGITAL DRAGONS” (zwanym dalej 

„Wydarzeniem”) jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Podole 60, NIP: 675-115-78-34, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Wydarzenia jest prezentacja gier lub studia Wydawcom, Inwestorom i mediom 
podczas Konferencji Digital Dragons 2023 i wsparcie budowania między 
interesariuszami relacji biznesowych. 

3. Wydarzenie trwa od dnia 20 grudnia 2022 roku do dnia 16 maja 2023 roku.  
4. Wydarzenie jest dwuetapowe: kwalifikacje online (dalej: Kwalifikacje) oraz prezentacja 

finałowa (dalej: Finał). 
5. Wydarzenie jest organizowane w formie hybrydowej tj. jest dostępne zarówno dla 

uczestników Konferencji Digital Dragons 2023, jak i online. 
 

[UDZIAŁ W WYDARZENIU] 
1. W Wydarzeniu mogą̨ brać́ udział młode studia produkujące gry lub nieformalne zespoły 

z co najmniej prototypem gry/demo/playable build lub z doświadczeniem w tworzeniu i 
wydawaniu gier. 

2. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny. 
3. Zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu powinno zawierać pitchdeck w formie prezentacji 

oraz inne niezbędne materiały wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 
 

[ETAP I: KWALIFIKACJE ONLINE oraz SELEKCJA WEWNĘTRZNA] 
1. Udział w Kwalifikacjach jest darmowy. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie 

formularza na stronie https://digitaldragons.pl/dd-arena-indie-showcase/ 
2. Rejestracji można dokonać najpóźniej do 15 marca 2023 r.  
3. Z otrzymanych zgłoszeń Zespół Inkubatora i Akceleratora Digital Dragons wybierze 

studia/ nieformalne zespoły które uzyskają prawo do zaprezentowania się podczas 
finału w trakcie Konferencji Digital Dragons 2023. 

4. Zespół Inkubatora i Akceleratora Digital Dragons wybierze finałowe prezentacje drogą 
głosowania wewnętrznego. 

5. Lista zakwalifikowanych studiów/zespołów zostanie ogłoszona przez Organizatora 
maksymalnie do 12 kwietnia 2023 r.  

6. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu się do Wydarzenia mailowo, wiadomość 
zostanie przesłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

 
[ETAP II: PREZENTACJA FINAŁOWA] 

1. Zakwalifikowane studia/zespoły będą mogły zaprezentować swoją grę lub studio przed 
Inwestorami i Wydawcami z całego świata podczas konferencji Digital Dragons 2023 w 
dniach 15-16 maja 2023. 

2. Zakwalifikowane do Wydarzenia studia/zespoły mają obowiązek potwierdzić 
uczestnictwo w Wydarzeniu do dnia 24 kwietnia 2023 r. wysyłając potwierdzenie drogą 
mailową na adres: kmagdziak@kpt.krakow.pl. 
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3. Zakwalifikowane studia otrzymają od Organizatorów wskazówki dotyczące prezentacji. 
4. Każda prezentacja będzie trwała 5 minut, a po niej może nastąpić krótka sesja pytań i 

odpowiedzi. 
5. Wyrażając zgodę na udział w procesie kwalifikacji uczestnicy, wyrażają zgodę na 

przesłanie informacji o swojej grze oraz danych kontaktowych Wydawcom i Inwestorom 
po zakończeniu Wydarzenia. Zostaną one ujęte w formie “Libretto” – skompletowanych 
danych o grach i studiach/zespołach zakwalifikowanych i prezentujących się podczas 
Areny Digital Dragons.  
 

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 
119, str.1) zwane dalej: RODO, informujemy iż: 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Krakowski Park 

Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30 – 394 
Kraków, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, 
kontakt e-mail: biuro@kpt.krakow.pl, 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 
się pod adresem e-mail: iod@kpt.krakow.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu:  
a) uczestnictwa w Wydarzeniu  „ARENA DIGITAL DRAGONS”, w tym dokonania 
rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczenia listy laureatów Wydarzenia 
na stronie wydarzenia na Facebooku oraz administracyjnej obsługi Wydarzenia. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO, 
b) otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych, dotyczących działalności 
Administratora, wyłącznie na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa 

w Wydarzeniu. 
5. Informujemy jednocześnie, iż udział w Wydarzeniu oznacza wyrażenie przez 

Panią/Pana  jako uczestnika zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a 
RODO) na rozpowszechnianie jego wizerunku w zakresie umieszczenia 
zdjęć i nagrań z przebiegu Wydarzenia w serwisach internetowych 
Administratora (media społecznościowe oraz strona internetowa), w 
ramach działań informacyjnych i promocyjnych. Zapewniamy, że Pani/Pana 
wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z tym 
nie przysługują Pani/Panu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 
wynagrodzenia. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania 
danych, , prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo żądania 
usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także 
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prawo  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody - w przypadkach i 
na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można 
zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony 
Danych.7.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 
jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 
niezgodnie z przepisami RODO.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane 
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. organizatorom i 
patronom Wydarzenia, dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym 
dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji 
Wydarzenia lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji 
marketingowych, dane w naszych bazach będą przechowywane przez okres 10 lat lub do 
momentu wycofania zgody na przetwarzanie. 

 
 [PRAWA AUTORSKIE] 

1. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia muszą posiadać prawa autorskie do zgłaszanych przez 
siebie prezentacji/pitchdecków. 

2. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia zachowują pełnię praw autorskich do przesłanych 
pitchdecków. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów przekazanych przy 
procesie rejestracji oraz wystąpienia, na użytek tylko i wyłącznie promocji Digital 
Dragons oraz Wydarzenia. 

4. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za prezentacje przedstawione podczas Finału. 
 

 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte uczestników. 
2. W trakcie trwania Wydarzenia treść Regulaminu Wydarzenia będzie dostępna do wglądu 

na stronie https://digitaldragons.pl/dd-arena-indie-showcase/ 
 
 
 


