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REGULAMENT PARTICIPARE  
RoBOOST 2022-2023 
 
1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI 
 
Atos RoBOOST este lansat în cadrul unui proiect amplu, Brașov CyberHub, ce își propune să creeze o 
elită de experți în domeniul securității cibernetice prin diverse activități și evenimente.  
Cyberhub-ul din Brașov reunește sub umbrela unui parteneriat strategic, pe lângă Atos, Agenția 
Metropolitană Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov și Centrul Național Cyberint.  
Competiția se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației 
incidente.  
Participarea la competiție este condiționată de acceptarea prealabilă a Regulamentului. Regulamentul 
se consideră acceptat prin bifarea rubricii „accept Regulamentul RoBOOST” din Formularul de 
înscriere.  
RoBOOST se adresează  un mediu de accelerare prin access la mentori, un loc unde își pot promova 
ideile și follow-up cu posibili parteneri și investitori. Participanții au ocazia să își dezvolte business-ul 
și să își valorifice capabilitățile. 
  
2. Coordonate  RoBOOST 
Criteriile de selecție pentru start-up-urile și IMM-urile care vor face parte din RoBOOST sunt aliniate 
cu domeniile de interes ale Atos, cum ar fi securitatea cibernetică, tehnologii avansate, inteligență 
artificială și procesare Big Data.  Încurajăm aplicațiile creative bazate pe provocarile experienței și 
amibiția inovării.  
Pe parcursul derulării programului, beneficiarii acceleratorului RoBOOST vor fi sprijiniți de Atos 
prin  expunere și  vizibilitate națională și internațională (în interiorul grupului Atos și către piață), 
suport tehnic și mentorat din partea experților Atos (inclusiv acces către anumite tehnologii/tool-uri 
Atos) și susținere activă în dezvoltarea elementelor de portofoliu selectate. 
 
3. Termeni  
a) „Aplicant” – persoanele juridice care completează formularul de înscriere și transmit 
Organizatorului aplicația de participare la Competiție în cadrul Website-ului;  
b) „Participant” – persoanele juridice care transmit Organizatorului aplicația de participare la 
RoBOOST în cadrul Website-ului și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;  
c) Formularul de înscriere – Formularul de înscriere (aplicația) care trebuie completat în vederea 
participării este disponibil prin linkul https://forms.office.com/r/VsBkT7c850 ;  
d) Business/Soluție – produsul sau serviciul pe care Aplicantul îl dezvoltă și cu care participă în cadrul 
Competiției și care este detaliat în cadrul Aplicației;  
e) „Website” – Platforma web disponibilă la adresa https://atos.net/ro/lp/atos-roboost operată de 
către Atos Romania în cadrul căreia se completează și transmite aplicația pentru participarea la 
Competiție;  
f) Accelerare – este etapa din cadrul Competiției, prin care companiile aplicante câștigătoare vor intra 
intr-un amplu process de mentorat, support tehnic si accelerare a business-ului.  
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3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI 
 
3.1. Calendarul desfășurării Competiției  
Competitia se desfasoara in 3 etape denumite: Select, Get-Ready si Engage. 
 

 30 Septembrie 2022 - Lansare competitie 
 
Etapa “Select”: 

 30 Septembrie 2022 – 04 Noiembrie 2022 – perioada de inscrieri online 
Dupa etapa inscrierilor se vor selecta candiadatii eligibili. 

 14-18 Noiembrie 2022 – Pitch Day (data exacta se va stabili ulterior) – sesiune de prezentari 
ale companiilor selectate  

In urma sesiunii de prezentari (Pitch-Day) vor fi selectate unele companii pentru etapele urmatoare 
ale programului RoBOOST, data limita pentru anuntarea companiilor selectate fiind 15 Decembrie 
2022. 
 
Etapa “Get-Ready”: 

 Ianuarie 2023 – Aprilie 2023 – etapa de pregatire portofoliu si rafinare business case Etapa 
“Engage”: 

 Mai 2023 – Noiembrie 2023 – sesiuni, workshop-uri si prezentări la clienți susținute împreună 
de către companiile selectate și reprezentanții Atos  

 Noiembrie 2023 – companiile pentru care etapa de Engage a fost una de succes vor fi invitate 
pentru “Global Pitching” in cadrul grupului Atos;  

 
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în situații excepționale calendarul desfășurării 
Competiției, după următoarea procedură:  
a) modificarea prezentului Regulament;  
b) notificarea prin email a Aplicanților/Participanților cu cel puțin 3 zile înainte ca modificarea 
calendarului să producă efecte;  
c) afișarea Regulamentului în forma sa modificată în cadrul Website-ului cel târziu la data la care 
această modificare începe să producă efecte.  
 
3.2. Completarea și transmiterea Aplicației  
Completarea și transmiterea Aplicației se realizează  online, în cadrul Website-ului, prin accesarea 
următoarei adrese https://forms.office.com/r/VsBkT7c850:  
Pentru a putea completa și transmite o Aplicație, Aplicanții vor efectua următoarele activități:  
a) accesarea paginii dedicate https://atos.net/ro/lp/atos-roboost ;  
b) parcurgerea și acceptarea Regulamentului Competiției;  
c) completarea integrală a Aplicației și transmiterea acesteia Organizatorilor prin apăsarea butonului 
corespunzător.  
 
3.3. Criterii de eligibilitate  
Conditii minimale pentru participanti: 
 cel puțin un an de activitate dovedită  
 o ofertă/portofoliu definit în domeniul securității cibernetice și al tehnologiilor avansate care pot fi 

prezentate posibililor clienți  
 un set minim de proiecte livrate anterior pentru clienții relevanți  
 o abordare deschisă a inovării și capabilitate de prezentare a atuurilor solutiei (USP-uri) la nivel național 

și internațional 
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Pot participa la Competiție în mod exclusiv: 

a) Candidatii care îndeplinesc criteriile minimale mai sus exprimate  
b) Candidații care completează în totalitate și în mod corect Aplicația disponibilă în cadrul 

Website-ului în timpul util conform calendarului competitiei 
 
Pentru evitarea oricărui dubiu nu pot participa în Competiție:  
a) persoane fizice care se află în relații de muncă, rudenie sau colaborare cu Organizatorul (inclusiv 
membri asociați ai acestuia) și/sau oricare membru al juriului sau al partenerilor Competiției.  

b) persoane juridice ai căror asociați/acționari se află în relații de muncă, rudenie sau colaborare cu 
Organizatorul (inclusiv membri asociați ai acestuia) și/sau oricare membru al juriului sau al 
partenerilor Competiției.  

c) în situația în care un participant este acceptat în competiție, dar devine neeligibil în urma a 
prezentarii detaliate a starii de fapt care il face incompatibil cu regulamentul competitiei   juriului. 
Responsabilitatea anunțării situației de incompatibilitate îi revine participantului. Organizatorul își 
rezerva dreptul de a descalifica participanții care nu anunțat în timp util această situație.  
 
 
Totodată, Organizatorul nu va accepta nicio aplicație care:  
a) Este generată automat de un computer;  
b) Este completată de un terț;  
c) Este neinteligibilă sau a fost modificată, reconstituită sau a fost falsificată;  
d) Nu se conformează în totalitate acestui Regulament.  
 
Aplicanții sunt deplin și exclusiv răspunzători  verificarea îndeplinirii criteriile de eligibilitate. În acest 
sens, Aplicanții înțeleg și acceptă că Organizatorii nu au obligația de a analiza și a aduce la cunoștință 
acestora dacă aplicația acestora îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate înainte de expirarea 
perioadei de aplicare..  
Aplicanții vor fi considerați Participanți la Competiție numai dacă în urma verificărilor efectuate, 
organizatorul apreciază că aceștia îndeplinesc condițiiile de eligibilitate. Aplicanții se obligă să pună la 
dispoziția Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a acestuia, 
orice documente necesare care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.  
 
3.4. Desfășurarea Competiției  
 
Organizatorul va transmite participanților confirmarea selecției prin email.  
Participanții selectați se obligă să confirme Organizatorului în scris, prin email în termen de cel mult 5 
zile calendaristice de la data anunțării Participanților finaliști în cadrul Website-ului, intenția fermă de 
a participa la evenimentul final, în caz contrar, Organizatorul rezervându-și  
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dreptul de a permite accesul la evenimentul final a următorului/următorilor Participanți clasați 
conform clasamentului și de a nu mai permite Participanților în culpă să participe la Competiții 
ulterioare.  
 
3.5. Desfășurarea Competiției. Evenimentul de selectie “Pitch” 
În cadrul evenimentului final Participanții vor susține în fața unui juriu selectat de Organizator pitch-
uri cu privire la soluția cu care s-a înscris în Competiție, astfel:  
1) startup pitch de maxim 30 de minute în fața membrilor juriului  
2) Q&A de maxim 30 de minute cu membrii juriului  
 
3.6. Criterii de evaluare  
Membrii juriului vor evalua proiectele pe baza următoarelor criterii, cu note de la 1 la 10 (unde 1 este 
punctajul cel mai mic), cu ponderea mentionata mai jos:  
 
 Evaluare tehnica a solutiei/serviciilor, nivelul de inovativitate si diferentiatori in piata (USP)  30% 
 Evaluare business plan-ului pe urmatorii 2 ani si a sinergiilor cu portofoliul Atos (cum vad candidații 

cresterea business-ului) 30% 
 Timpul necesar pentru livrarea sau demonstrarea solutiei (delivery readiness,  time to market); 

30% 
 Existenta unor implementari anterioare (referinte client) 10% 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica procedura de mai sus, cu condiția anunțării într-un 
termen rezonabil a Participanților finaliști prin email.  
 
3.7. Stabilirea companiilor înrolate in program 
Câștigătorii vor fi anunțați la finalul etapei de evaluare pana în data de 15 Decembrie 2022.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților câștigători orice documente suplimentare 
care să dovedească îndeplinirea criteriilor de eligibilitate privind acordarea premiului și să descalifice 
orice Participant care nu pune la dispoziția Organizatorului documentele solicitate în termen de cel 
mult 10 zile calendaristice. Totodată, Organizatorul este în drept să descalifice orice Participant 
câștigător dacă se dovedește că acesta a furnizat orice informații incorecte sau inexacte pe parcursul 
Competiției și/sau că a încălcat prezentul Regulament și/sau legislația aplicabilă și/sau dacă 
comportamentul acestuia este unul imoral.  
 
4. Confidențialitate. Drepturi de proprietate intelectuală și/sau alte drepturi comerciale  
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Prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Competiției, Aplicanții și Participanții 
acordă în mod expres ca Organizator și partenerii acestuia (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat, în 
mod irevocabil și cu aplicabilitate în orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul 
Aplicației și/sau al sesiunilor de pitching pentru promovarea Competiției, promovarea Organizatorului 
și/sau a partenerilor și/sau a altor evenimente care vor fi desfășurate de către aceștia (inclusiv dar fără 
a se limita la imaginea reprezentanților Participanților, înregistrarea video a pitch-urilor și denumirea 
Participanților și/sau a Business-urilor acestora).  
În acest sens, Organizatorul și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la cunoștința 
publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizator, înregistrarea video a 
pitch-urilor Participanților, Evenimentul final în tot sau în parte, orice alte imagini sau înregistrări cu 
reprezentanții Participanților pe durata Competiției; să scrie și să publice orice articole privind 
desfășurarea Competiției și privind Aplicația/pitch-urile Participanților etc.; să aducă la cunoștința 
publicului Participanții declarați câștigători, inclusiv valoarea premiilor câștigate; să folosească numele 
și imaginea Participanților și a asociaților/acționarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de 
către Organizator și partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile. 
Prin completarea și transmiterea Aplicației, precum și prin participarea la hackathon, Participanții 
înțeleg și acceptă că orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt 
informații confidențiale. Totodată Participanții înțeleg și acceptă că orice altă persoană cu care intră 
în contact pe perioada participării la RoBOOST (inclusiv Organizatorul, Partenerii săi, ceilalți 
Participanți, membri juriului), ar putea să dezvolte,  au dezvoltat, sau sunt în curs de dezvoltare a unor 
proiecte similare sau identice.  
În nicio situație Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător dacă o informație cuprinsă în Aplicația sau 
pitch-urile Participanților este folosită de o terță parte, inclusiv în sensul dezvoltării unor business-uri 
similare.  
 
4.1 Procesarea Datelor cu caracter personal 
 
Organizatorul și partenerii acestuia vor prelucra datele cu caracter personal furnizate în conformitate 
cu prevederile dispozițiile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor) completate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu 
caracter personal (GDPR).  
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Competiției nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția 
împuterniciților, partenerilor contractuali ai Organizatorului si altor persoane implicate in Program 
(strict in scopul desfășurării Programului) 
Datele personale prelucrate: nume, prenume, funcție, oraș, e-mail, telefon, detalii generale privind 
proiectul înscris, nume afacere, forma juridica afacere, număr angajați, descriere afacere, date despre 
activitatea economica desfășurata, datele de identificare ale afacerii menționate în declarația pe 
proprie răspundere, imaginea si vocea acestuia. 
4.1.1. Scopul prelucrării: organizarea si desfășurarea Competiției, asigurarea accesului participanților 
la sesiunile Programului, transmiterea de invitații și comunicări post eveniment în legătura cu 
evenimentul, oferirea de răspunsuri la eventualele reclamații ce au legătura cu Programul, comunicări 
în legătura cu Competiția. 
4.1.2 Temeiul prelucrării: îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește desfășurarea Competiției și în 
cazuri limitate consimțământului persoanei vizate, îndeplinirea obligațiilor legale ți respectiv apărarea 
intereselor legitime. 
4.1.3 Durata prelucrării: Datele vor fi prelucrate pe întreaga durata necesara îndeplinirii scopurilor 
pentru care datele au fost colectate, si încă 2 ani de la încetarea Competiției. 
4.1.4. Drepturile persoanelor vizate conform legislație privind protecția datelor în vigoare:  
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a) Dreptul la informare și acces - în calitate de participanți la program, puteți solicita informații si detalii 
privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Suntem atenți la asigurarea dreptului 
dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles si accesibile cu privire la 
modul în care va prelucram datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți in acest sens 
si care sunt prezentate și în acest document.  
b)Dreptul la rectificare - în cazul in care constatați ca datele dumneavoastră personale pe care le 
prelucram sunt incorecte, incomplete, inexacte, puteți solicita rectificarea sau completarea acestora 
printr-o simpla solicitare de rectificare trimisa la adresele indicate mai jos.  
c)Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care 
prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege.  
d) Dreptul la restricționarea prelucrării 
e) Dreptul de opoziție  
f) Dreptul de retragere a consimțământului 
g) Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor 
automate: puteți cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți 
exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare 
 
Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare: 
 i) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care 
le-am prelucrat anterior; 
ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior si nu exista un alt temei juridic 
pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; 
iv) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim si nu putem să demonstram ca avem 
motive legitime care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si 
libertăților dumneavoastră; 
v) datele personale sunt prelucrate contrar legii; 
vi) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. 
 
4.1.5. Va vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor daca: 
a) trebuie să ne conformam unor obligații legale de a păstra datele; 
b) daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre in 
justiție.  
 
4.1.6. Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla 
transmitere a unei solicitări la adresa: Brașov, Bdul. Mihail Kogălniceanu nr. 21, Bloc C6, in atenția 
departamentului Juridic. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune plângere în ceea ce privește 
modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si de a va adresa justiției. 
 
 
Responsabilitatile Organizatorului 

  
o validare, suport, orientare și promovare cu diverse părți interesate, de la organizatia 

CTO la comunitățile de arhitecți globali si cele de vânzări 
 Expunerea la alte programe interne 

o Elaborarea în comun a use-case-urilor selectate 
o Implicarea comună în abordarea pieței  
o Expunere internațională 

Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la: 
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a) Proiectele inscrise in Program de catre Participanti, daca acestea au fost insusite in mod ilegal de 
catre acestia, Participatii declarand si garantand in mod expres ca detin toate drepturile de proprietate 
intelectuala asupra Proiectelor inscrise in Program; 
b) situatiile in care Participantii inscriu pe Website sau in Formularul de inscriere date de contact 
incorecte, astfel incat din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantii pentru a le 
transmite diverse informatii cu privire la Program; 
c) situatiile in care apar suspiciuni sau acuzatii de incalcare proprietate intelectuala sau altor drepturi 
in legatura cu Proiectele inscrise in Program, Participantii fiind cei ce poarta raspunderea in fata 
tertilor, Organizatorul avand dreptul de a fi despagubit de catre acestia pentru orice prejudiciu suferit. 
 
Responsabilitatile candidatilor 

 Respectă regulile și politicile interne ale Atos   
 Asigură promovarea Atos pe plan intern și pentru clienții lor  
 Să disemineze către Atos informații despre strategia, oportunitățile și piața lor, asigurând o 

dezvoltare reciproc avantajoasă.  
 Definirea impreuna cu Atos a oricărei comunicari externe si promovarea programului 

RoBOOST  
 Sa continue dezvoltarea afacerii independent de programul RoBOOST si sa nu se bazeze pe 

dezvoltarea exclusivă oferită de RoBOOST   
 Participarea la reuniunile de revizuire RoBOOST  
 Participarea la un număr definit de evenimente cu clienții Atos 
  

5. Limitarea răspunderii  
 
Participanții înțeleg și acceptă că participă la Competiție pe propria răspundere. Organizatorul și 
partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Competiție și 
nici pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare corporală 
sau deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Competiție),  
În orice situație în care răspunderea Organizatorului și a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia 
nu răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, clienți și alte 
asemenea.  
6. Modificarea regulamentului de concurs. Anularea Competiției  
Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca 
Organizatorul să aducă la cunoștință Aplicanților/Participanților modificările cu cel puțin 3 zile înainte 
ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea efectua doar 
prin act adițional.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Competiția pentru motive întemeiate, urmând ca într-o 
atare situație să anunțe Aplicanții/Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. 
În situația în care Competiția este anulată, Organizatorul nu va fi obligat să achite Aplicanților și/sau 
Participanților nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, dacă motivele anularii 
Competiției sunt întemeiate.  
7. Legea aplicabilă și instanța competentă  
Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului 
termenilor săi în limba română.  
Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din  
desfășurarea Competiției se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la 
sediul Organizatorului.  
8. Alte dispoziții  
Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale Participanților în acord cu legislația aplicabilă, 
precum și în acord cu Politica de Confidențialitate.  
Prezentul document își va produce efectele începând cu data de 30 septembrie 2022 
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Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă rugăm să 
contactați Organizatorul, folosind adresa de email: simona.ladar@atos.net 
Dată actualizare și publicare: 30 septembrie 2022 


