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Wstęp
Żyjemy w cyfrowym świecie, gdzie wnioski z analizy danych oraz sztuczna inteligen- 
cja mają coraz większy wpływ na nasze życie. Wpływają na to w co się ubieramy, co 
jemy, gdzie podróżujemy oraz jak spędzamy czas wolny. Niestety, w medycynie 
wpływ danych na nasze życie ma znacznie bardziej drastyczne skutki, ponieważ 
dostęp do wysokiej jakości danych medycznych codziennie przesądza o życiu i 
śmierci pacjentów. W tym szczególnym obszarze chęć ratowania życia ludzkiego 
przez odkrywanie nowoczesnych metod terapii i diagnostyki często stoi w sprze- 
czności z innym podstawowym prawem pacjenta - prawem do prywatności i 
prawem do dysponowania swoimi danymi.

Dane medyczne to podstawa dzisiejszej medycyny. Dostęp do danych jest niezbę- 
dny do dokonania każdego odkrycia naukowego. Zapotrzebowanie na kompletne 
dane medyczne pozyskane w sposób transparentny jest ogromne i można je 
przeliczać na setki miliardów dolarów.¹

Mimo to na całym świecie nie istnieje rozwiązanie dostępu do danych, które daje 
nieuleczalnie chorym nadzieję na nowe terapie poprzez wykorzystanie już zgro-
madzonych danych medycznych wielu innych podobnych pacjentów, a zarazem nie 
narusza ich podmiotowości i praw. 

W zależności od systemu wartości, różne społeczeństwa decydują się na różne ure- 
gulowanie zasad dostępu do danych o stanie zdrowia na potrzeby prowadzenia 
badań naukowych.² Są one jednak nieefektywne i w zależności od przyjętej legislacji 
dochodzi do uprzedmiotowienia pacjenta, który nie ma głosu w sprawie udostępnia-
nia swoich danych, bądź też wręcz odwrotnie -  dane nie są dostępne, co powoduje 
opóźnienie w rozwoju nauki i w ostateczności przekłada się na naruszenie prawa 
pacjenta do życia i zdrowia. Czy jednak na pewno musimy się godzić  na konieczność 
wyboru “mniejszego zła”? Czy nie ma lepszych alternatyw?

Jako lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy i oczywiście pacjenci uważamy, że jest inny, 
bardziej ambitny sposób. Dostęp do danych medycznych powinien opierać się o 
dobrowolny, szlachetny gest pacjenta. Potrzebujemy globalnego systemu dawstwa 
danych³,  tak jak posiadamy już globalny system dawstwa krwi, organów i szpiku 
kostnego. System dawstwa danych powinien opierać się o najnowsze technologie. 
Powinien on również zapewniać zaufanie i bezpieczeństwo pacjentom, szpitalom 
oraz firmom tworzącym przełomowe terapie w oparciu o darowane dane. Aby 
system dawstwa był praktyczny, powinien również gwarantować  adekwatny udział 
w korzyściach wszystkich jego uczestników.
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¹ https://www.prnewswire.com/news-releases/healthcare-analytics-market-size-to-reach-usd-40-781-billion-by-2025--cagr-of-23-55---valuates-reports-301041851.html

² https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ms_rules_health-data_en.pdf

³ https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence



Aby rozwiązać problem dostępu do danych medycznych, stworzymy ekosystem 
obrotu danymi medycznymi - Data Lake. Ekosystem stanowić ma platformę 
współpracy różnych instytucji takich jak organizacje pacjenckie, szpitale, organizacje 
badawcze oraz uniwersytety, gwarantując bezpieczeństwo przetwarzania danych. 

Współpraca wielu instytucji oznacza, że Data Lake będzie realizować swój główny 
cel uwzględniając perspektywy i interesy różnych stron, w tym reprezentantów szpi-
tali, pacjentów i tokenariuszy. Działalność Data Lake ma być finansowana w głównej 
mierze poprzez emisję Tokena oraz przepływy pieniężne pochodzące z udostępnie-
nia danych medycznych poprzez zdecentralizowany ekosystem oparty o technologię 
blockchain, co zapewni niezależność od wpływów korporacji oraz rządów. Wykorzy- 
stanie technologii blockchain do zapisywania oświadczenia woli pacjenta, a także 
każdej operacji przeprowadzonej na jego danych, gwarantuje niezmienialność zapisy-
wanych informacji i bieżącą kontrolę nad systemem, zarówno ze strony pacjenta jak 
i pozostałych uczestników ekosystemu. Wiarygodność projektu w oczach dawców 
danych i szpitali zapewni również ścisła współpraca z jednostkami zaufania           
publicznego, w tym powołaną przez członków zespołu Data Lake oraz kluczowych               
interesariuszy systemu Fundacji Podaruj Dane. 

Wierzymy, że dzięki Data Lake możemy wspólnie dać nadzieję milionom pacjentów, 
którzy czekają na ratujące zdrowie i życie nowe terapie, a zyski generowane z obrotu 
danymi w końcu trafią do tych którzy je rzeczywiście generują
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Ekosystem Data Lake
Pierwszy tego typu ekosystem łączący rynek
blockchain z rynkiem tradycyjnym. 

                       Uczestnicy Data Lake

Dawcy Danych

Każda osoba może dołączyć do ekosystemu Data Lake aby 
zostać dawcą danych i pomóc w walce z nieuleczalnymi 
chorobami. Pacjent logując się do systemu udziela zgody na 
wykorzystanie jego anonimowych danych medycznych (skła-
da oświadczenie woli), które zapisywane jest na blockchai- 
nie. W momencie udzielenia oświadczenia woli na rzecz 
jednostek zaufania publicznego pacjent staje się dawcą 
danych. Już teraz aż 77% Polaków czy 79% Niemców⁴ 
deklaruje chęć oddania anonimowych danych medycznych 
podobnie jak oddaje się krew, szpik lub organy. Dawcy 
Danych będą zachęcani do uczestnictwa w systemie poprzez 
dystrybucję 50% tokenów z transakcji przekazania danych. 

Dostawcy Danych

Do ekosystemu będą stale dołączać Dostawcy Danych,       
np. szpitale i laboratoria, które posiadają dane pacjentów. 
Wartość danych medycznych niewykorzystywanych przez 
szpitale szacuje się na około 70 mld USD w samej Europie⁵. 
Podmioty lecznicze, w tym szpitale zobowiązane są prawem 
do przechowywania danych medycznych pacjentów, co 
stanowi dla nich znaczący koszt i nie przynosi żadnych 
zysków. Bez wyraźnej zgody pacjenta podmioty lecznicze nie 
mogą udostępnić nawet danych anonimowych. Ucze- 
stnictwo w ekosystemie Data Lake da Dostawcom Danych 
możliwość odpłatnego udostępnienia posiadanych danych 
medycznych w sposób bezpieczny, przejrzysty i 
zautomatyzowany. System dawstwa danych umożliwi 
połączenie danych z różnych repozytoriów, przełamując 
dotychczasową silosowość w dostępie do nich i znacznie 
zwiększy ich wartość.
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⁴ https://www.data4life.care/en/library/journal/data-donation-in-medicine/

⁵ Szacunki własne. Szczegóły obliczeń w części “Potencjał Ceny $LAKE”



Jednostki zaufania publicznego

Kluczowym elementem ekosystemu są jednostki zaufania 
publicznego. Jednostki te są organizacjami, które tak samo 
jak Data Lake działają na rzecz dobra pacjentów. Współpraca 
z Data Lake pomoże im lepiej realizować swoje cele statu-
towe. Jednostki te staną się administratorami danych pa- 
cjentów, biorąc za nie odpowiedzialność prawną. Ich zgoda 
będzie niezbędna do przekazania danych medycznych, co 
uniemożliwi obrót danymi poza systemem Data Lake. 
Pierwszym administratorem danych pacjentów polskich 
będzie Fundacja Podaruj Dane powołana przez zespół Data 
Lake i jednostki zaufania. Fundacja ta będzie odpowiadać za 
promocję dawstwa danych oraz pozyskiwanie kolejnych   
dostawców danych. Budować też będzie wiarygodność 
projektu poprzez współpracę z licznymi organizacjami 
branżowymi. 

Nabywcy danych medycznych

Data Lake demokratyzuje dostęp do danych medycznych 
poprzez umożliwienie dostępu do nich każdemu podmiotowi 
który potrzebuje ich do działalności badawczo-rozwojowej. 
Podmiotami tymi są między innymi firmy badawcze które 
potrzebują danych medycznych do rozwoju nowych terapii 
czy firmy pracujące nad sztuczną inteligencją. Według badań 
E&Y firmy te są w stanie zapłacić od 100 do 1000 GBP za kom-
pletne dane jednego pacjenta¹. Popyt ze strony tych klientów 
na wysokiej jakości kompletne dane medyczne jest cały czas 
niezaspokojony, a dostęp do nich warunkuje sukces rynkowy 
tych firm. Data Lake stworzy też zupełnie nowy rynek 
danych medycznych, do którego wiele dotychczas 
wykluczonych podmiotów będzie miało dostęp. 
⁶ https://www.ey.com/en_gl/life-sciences/how-we-can-place-a-value-on-health-care-data
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⁴ https://www.data4life.care/en/library/journal/data-donation-in-medicine/

⁵ Szacunki własne. Szczegóły obliczeń w części “Potencjał Ceny $LAKE”



Obrót danymi przy wykorzystaniu $LAKE

Ekosystem Data Lake tworzy międzynarodowy rynek obrotu danymi medycznymi, 
którego walutą jest token $LAKE. Wartość tokena z czasem odzwierciedlać będzie 
wartość danych w systemie. 

1. ZGODA
Pacjent udziela zgody na wykorzystanie jego 
danych medycznych (składa oświadczenie woli), 
która odnotowywana jest na na blockchain. 

PROCES 
OBROTU 
DANYMI 

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA DANE
Nabywcy danych zgłaszają w ekosystemie zapotrzebowanie 
na dane o wybranych parametrach.

3. SORTOWANIE DANYCH
Dostawcy danych sortują dane pacjentów, 
którzy spełniają wskazane kryteria oraz mają 
aktywną zgodę w systemie Data Lake.
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2

4 4. ŁĄCZENIE I ANONIMIZACJA DANYCH
Dane mogą być łączone od wielu dostawców danych, co 
zwiększa ich wartość. Następnie dane są co do zasady 
anonimizowane.
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5. ZABEZPIECZENIE 
PRZEPŁYWU DANYCH
Jednostka zaufania publicznego prawnie i 
technologicznie musi zatwierdzić przepływ 
tych danych. Zabezpiecza to interesy 
pacjentów i tokenariuszy.

6. PŁATNOŚĆ ZA DANE
Nabywca płaci tokenami $LAKE za 
dostęp do anonimowych danych 
medycznych. 

7
7. WERYFIKACJA
Proces przepływu danych jest 
odnotowywany na blockchain i 
może być w każdym momencie 
zweryfikowany przez Dawcę 
danych lub jednostkę zaufania 
publicznego
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Tokeny z przepływu danych dystrybuowane są w następujący sposób: 

Dawcy danych otrzymają 50% tokenów generowanych podczas przekazania danych 
medycznych. Aby zabezpieczyć wartość tokenu $LAKE przed gwałtowną presją 
sprzedaży, tokeny te będą przekazywane co miesiąc przez kolejne 12 miesięcy.

Smart Contracts
W Data Lake oświadczenia woli zostaną zaszyfrowane. Dostawcy danych będą w 
stanie zweryfikować z blockchain’em, którzy ich pacjenci są aktywnymi dawcami 
danych. Jednostki zaufania będą uprawnione do usunięcia oświadczenia woli z block-
chain’u, ale tylko od tych dawców danych od których otrzymali oświadczenia woli. 
Zapewni to prawo pacjenta do wycofania oświadczenia woli, nawet jeśli utraci 
dostęp do swojego konta i nie będzie mógł wykonać transakcji na blockchainie. 

Oświadczenia woli oraz operacje wykorzystania oświadczeń woli i danych medy-
cznych będą wymagały zapisu na blockchainie. Dzięki temu każdy dawca danych 
zawsze będzie miał wgląd w jaki sposób i w jakim celu jego dane zostały                   
wykorzystane. 

Dawcy danych (pacjenci)
50%

30%
Dostawcy Danych (szpitale)

5%

9%

6%
Liquidity Pool 

Inicjatywy Społecznościowe  
Lake of words

Utrzymanie i rozwój 
ekosystemu
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Dystrybucja tokenów
IDO $LAKE zostanie przeprowadzone na sieci Ethereum. Zwiększy to zasięg 
potencjalnych nabywców tokenu, ponieważ jest to na ten moment najpopularnie-
jsza sieć.

Cena TGE - $0,0015
Total Supply - 10 000 000 000 $LAKE
Initial Marketcap - $3 285 000

7% - Seed  
(10% TGE, 6 mies. cliff, 12 mies. dzienny vesting) 

7% - Private Sale 
(10% TGE, 6 mies. dzienny vesting)

15% - Inicjatywy Społecznościowe
(36 mies. dzienny vesting)

10% - Founders
(3 mies. cliff, 18 mies dzienny vesting)

13,5% - Rozwój ekosystemu 
(3 mies. cliff, 36 mies dzienny vesting)

10% - Rezerwy

3,5% - Liquidity Pool

7% - LP stakers Airdrop

7% - Genesis Airdrop 
(6 mies. dzienny vesting) 

5% - Marketing
(9 mies dzienny vesting)

10% - Team 
(3 mies. cliff, 18 mies dzienny vesting)

5% - Doradcy
(3 mies. cliff, 12 mies dzienny vesting)
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Liquidity Pool

3,5%

Team

 10%

Rezerwy

10%

Doradcy

5%

Marketing

5%

Genesis Airdrop

7%

LP stakers Airdrop

7%

Seed

7%

Private Sale

7%

Inicjatywy Społecznościowe

15%

Rzowój ekosystemu

13,5%

Founders

10%



Buy and Sell Tax
8% - Całość środków będzie przeznaczona na marketing tokenu $LAKE. Opłata      
zostanie zniesiona przed wejściem na CEX. Środki te pomogą wzmocnić znacząco     
popularność oraz cenę tokenu.

Wykorzystanie $LAKE w ekosystemie Data Lake

 Uzyskanie dostępu do danych

 Zgłoszenie zapotrzebowania na dane

 Unbonding - 7-dniowy vesting po odstakowaniu tokenów LP lub opłata 5% za  

 natychmiastowe odstakowanie. Wygenerowane opłaty trafią do puli płynności.

 Buy and Sell Tax - tylko przez pierwsze tygodnie notowań na DEX

 Darowizny charytatywne

 Prowizja z Giełdy Danych

 Prowizja z Data Lake Market

10%

20%

30%

40%

50%
Utrzymanie i rozwój technologii

Rozszerzenie zespołu

Kampania dawstwa danych

Promocja i marketing $LAKE 

50%

20% 20%

10%

Wykorzystanie środków
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Przyszłość Data Lake
Rozwój Data Lake

Nowe rynki BigData

Pierwszym krokiem adaptacji ekosystemu są 
dane medyczne ze względu na korzyści dla 
świata jakie płyną z ich wprowadzenia. Po 
skutecznej adaptacji planujemy wprowadzić 
kolejne rynki danych, za które ich dawcy        
powinni być wynagradzani. 

Giełda Danych

Dane anonimowe to tylko pierwszy krok w  
oddaniu pełnej kontroli w ręce pacjentów i 
umożliwieniu im czerpania korzyści z wyko-
rzystania ich danych. Uważamy że dane są 
cenne i chcemy żeby to dawcy decydowali ile 
są warte, dlatego w kolejnych etapach planuje-
my stworzyć Giełdę Danych. Każdy dawca 
będzie sam decydował za ile chce sprzedać 
swoje dane.  W przypadku, gdy pacjent będzie 
chciał udostępnić swoje nieanonimowe dane 
medyczne, na przykład celem wzięcia udziału 
w badaniu klinicznym, za każdym razem 
konieczna będzie osobna zgoda pacjenta. 
Będzie ona precyzowała cel wykorzystania 
tych danych oraz podmiot, na rzecz którego 
będą przekazane.

Data Lake Marketplace

Fundacja Podaruj Dane posiada wielu partnerów, 
którzy chcą wspierać ekosystem Data Lake. Tacy 
partnerzy oferować będą swoje produkty i usługi 
w promocyjnych cenach w zamian za tokeny 
$LAKE. W tym celu powstanie Data Lake Market, 
który stworzy dodatkową korzyść dla dawców 
danych oraz zwiększy wykorzystanie tokenów 
$LAKE. 
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Genesis AirDrop

Dawcy danych będą otrzymywać AirDrop tokenów $LAKE, w zamian za kilka 
drobnych czynności na rzecz ekosystemu. Na to wydarzenie przeznaczymy 
700 mln tokenów $LAKE! W ten sposób chcemy podziękować                       
early-adopters. 

Charity run

Każdy dawca danych będzie miał możliwość wyboru, czy tokeny $LAKE 
naliczone na jego konto zostaną wykorzystane przez niego samego czy prze-
kazane na rzecz wybranej instytucji charytatywnej dla celów wyższych niż 
komercyjne, na przykład badań nad chorobami rzadkimi. Oprócz przekaza-
nia tokenów $LAKE dawcy danych będą mieli możliwość dodatkowych wpłat 
na cele dobroczynne w innych kryptowalutach. W Data Lake będzie        
prowadzony ranking kont które przekazały najwięcej środków. 

Lake of words

Wiemy, że będziesz mówić o Data Lake swoim przyjaciołom. Przez          
pierwszy rok istnienia Data Lake będą funkcjonować dwa wydarzenia:

 

Governance Protocol
Posiadacze tokenów będą uprawnieni do głosowania oraz składania propozy-
cji zmian w ekosystemie Data Lake. Ponadto, dawcy danych będą mogli 
głosować nad nieodpłatnym udostępnieniem danych medycznych wybra- 
nym instytucjom w celach wyższych niż komercyjne, np. badania nad 
chorobami rzadkimi. 

11

Weekly Event

Top 10 najbardziej aktywnych uczestników społeczności 
w danym tygodniu otrzyma 150 000 tokenów $LAKE. Na 
cały event zostanie przeznaczone 78 mln $LAKE (0,78% 
total supply)

Data Lake Award

Na pierwszy jubileusz Data Lake wynagrodzimy top 10 
najlepszych członków społeczności za całoroczne       
wspieranie projektu. Formę wynagrodzenia ogłosimy 
niebawem. 



Data Lake Marketplace

Fundacja Podaruj Dane posiada wielu partnerów, 
którzy chcą wspierać ekosystem Data Lake. Tacy 
partnerzy oferować będą swoje produkty i usługi 
w promocyjnych cenach w zamian za tokeny 
$LAKE. W tym celu powstanie Data Lake Market, 
który stworzy dodatkową korzyść dla dawców 
danych oraz zwiększy wykorzystanie tokenów 
$LAKE. 

Potencjał ceny $LAKE

W raporcie “Realising the value of healthcare data: a framework for 
the future” firmy Ernst&You wartość jednego rekordu pacjenta jest 
szacowana na około 100 GBP². Jeśli do kompletu znajdują się również 
dane genomu, wartość wzrasta aż do 1 000 GBP. Znając wartość jedne-
go rekordu, możemy podjąć się próby wyceny zarówno rynku, jak i 
potencjalnych aktywów, które ekosystem Data Lake będzie posiadać.

Pierwszym krajem będącym polem działania dla Data Lake jest 
Polska. Populacja szacowana jest na 38 mln ludzi. Zawężając krąg 
zainteresowań do osób których dane medyczne będą najistotniejsze 
z punktu widzenia potencjalnych odbiorców, zostaje nam około 18 
mln potencjalnych dawców danych. Przy wycenie na poziomie 130 
USD za rekord, wielkość rynku wynosi ponad 2 mld USD, uwzględnia-
jąc jedynie część populacji oraz pomijając fakt, że dane mogą zostać 
wielokrotnie wykorzystywane.

Data Lake jest projektem “Born Global” co oznacza że będzie działać 
na pozostałych rynkach, gdzie populacja jest znacznie większa (np. 
Niemcy 80 mln ludzi, Francja 67 mln ludzi, Włochy 62 mln ludzi). 
Łączna populacja Europy to ponad 700 mln osób, więc wartość 
całego potencjalnego rynku przekracza 70 mld $. 
Wykorzystując potencjał rynkowy i zakładając że dane mogą być 
wielokrotnie wymieniane za tokeny $LAKE, spodziewamy się że przy 
obecnym stanie rynku $LAKE będzie konkurowało o Top 5 CMC.
⁷  https://www.ey.com/en_gl/life-sciences/how-we-can-place-a-value-on-health-care-data
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Roadmap

2019

⚫ Zawiązanie zespołu projektowego
⚫ Rejestracja spółki technologicznej Data Lake
⚫ Opracowanie założeń idei dawstwa danych 
⚫ Badanie rynku, konsultacje ze stroną publiczną
⚫ Opracowanie misji, wizji i 3-letniego planu projektu
⚫ Pozyskanie pierwszego finansowania na projekt 

2020

Q1 
2021

⚫ Otrzymanie kolejnego dofinansowania 
   publicznego EU na stworzenie podstaw systemu   
   dawstwa danych (250 tys. EUR)
⚫ Nawiązanie współpracy z zespołem ICEO 
⚫ Wypracowanie architektury IT systemu dawstwa 
   danych 

⚫ Walidacja modelu biznesowego z pierwszymi      
   partnerami
⚫ Analiza prawna systemu dawstwa danych 
⚫ Analiza technologiczna możliwości zastosowa-    
   nia blockchain dla obsługi oświadczeń woli pac-        
   jentów
⚫ Analiza możliwości zastosowania kryptowalut 
   w projekcie dawstwa danych
⚫ Zebranie konsorcjum instytucji tworzących 
   Fundację Podaruj Dane
⚫ Pierwsze kampanie informacyjne w mediach 
   branżowych 
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⚫ Uruchomienie systemu dawstwa danych
⚫ Przeprowadzenie private sale 
⚫ Zebranie pierwszych oświadczeń woli
⚫ Listing na DEX
⚫ Bridge pomiędzy privacy blockchain a ethereum
⚫ Publikacja szczegółowej roadmapy na kolejne 
   kwartały

⚫ Rozpoczęcie prac IT nad systemem dawstwa 
   danych
⚫ Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad sposobem 
   wykorzystania tokena

⚫ Stworzenie i walidacja modelu tokenomii $LAKE
⚫ Opracowanie brandingu i komunikacji dla 
   tokenariuszy oraz pacjentów
⚫ Opracowanie strategii marketingowej i strategii 
   promocji projektu
⚫ Zawarcie pierwszych partnerstw technologicznych 
⚫ Rozpoczęcie pozyskiwania partnerów i advisorów
⚫ Rejestracja Fundacji Podaruj Dane

Q2 
2021

Q3 
2021

Q4 
2021

Q1 
2022
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⚫ Publikacja whitepaper
⚫ Przeprowadzenie rundy seed
⚫ Poszerzenie zespołu projektowego 
⚫ Opracowanie założeń pierwszej kampanii 
   dawstwa danych 
⚫ Wersja testowa systemu dawstwa danych



Next Steps

 CoinGecko oraz CMC

 Listing na pierwszym CEX

 Listing na CEX Tier 1

 Liczne wydarzenia charytatywne na rzecz systemu dawstwa danych

 Partnerstwa z licznymi influencerami

 AMA’s

 Pierwsze integracje Dostawców danych z ekosystemem Data Lake

 Pierwsze udostępnienia danych jednostkom naukowo-badawczym

 Deployment ekosystemu Data Lake w innych krajach

 Data Lake Marketplace launch

 Launch Giełdy Danych

 Kolekcja NFT
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Lek. Ligia Kornowska
Lekarz, prezes Fundacji “Podaruj Dane”. Dyrektor zarządzająca 
Polskiej Federacji Szpitali - organizacji zrzeszającej największą 
liczbę szpitali w Polsce. Propagatorka AI w medycynie, liderka 
Koalicji AI w zdrowiu. Wyróżniona na liście Forbesa "25 under 25" 
w kategorii "Biznes”, wyróżniona na liście „100 najbardziej wpły-
wowych osób w ochronie zdrowia” 2019 i 2020. Była CEO/dyrek-
tor kilku startupów medycznych.  Prelegentka i moderator 
licznych konferencji sektora ochrony zdrowia o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym

Lek. Wojciech Sierocki
Lekarz, Co-founder @ Data Lake, Co-Founder @ Healfy, 25 under 
25 by Forbes Magazine 2018. Twórca organizacji humanitarnej 
Leczymy z Misją oraz startupu telemedycznego w Kenii -         
eMedica Ltd. 

Wojciech Sroka
Przedsiębiorca, CEO i założyciel ICEO Ventures. Współtwórca 
ponad 21 startupów. Analityk i strateg biznesowy, konsultant 
procesów product developementu w projektach dla dużych 
organizacji takich jak Wolters Kluwer, Giełda Papierów Wartościo-
wych, czy Link4. Były Chief Product Officer w BitBay. (obecnie 
Zonda)
ICEO Ventures - fundusz Venture Buildingowy z ponad 10-letnim 
doświadczeniem w budowaniu startupów od podstaw.                 
Finansowo oraz kompetencyjnie angażuje się powstawanie 
nowych projektów technologicznych, za cel stawiając sobie 
profesjonalizację każdego kroku budowy rentownego startupu. 
Obecnie inwestor LocalPlay, WatchOUT!, DoxyChain oraz Norion.
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Adrian Łojek
Przedsiębiorca, finansista. Uczestniczył w wielu projektach jako 
dyrektor finansowy oraz konsultant do spraw rozwoju biznesu. 
Od 8 lat aktywny uczestnik rynku kryptowalutowego. Posiada 
tytuł Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego oraz od wielu lat 
jest zawodowym traderem na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Jest w trakcie uzyskiwania szwajcarskiego tytułu 
Certyfikowanego Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego - 
CIIA.

Damian Pawłowski
Analityk finansowy, inwestor. Z rynkiem kapitałowym związany 
od 2012 roku, zarówno na rynkach tradycyjnych, instrumentach 
pochodnych jak i w środowisku kryptowalut. Laureat I Edycji 
Akademii Liderów Ochrony Zdrowia. Od lat zawodowo związany z 
branżą medyczną i finansową

Anonymous
Wiodący prawnik w dziedzinie danych medycznych i nowych  
technologii w ochronie zdrowia. Posiada ponad 10-letnie doświad-
czenie w branży medycznej. Doradzał największym krajowym i 
międzynarodowym korporacjom zajmującym się przetwarzaniem 
danych medycznych. Ze względu na zajmowane stanowisko nie 
może zostać ujawniony.
*zdjęcie stanowi kadr z serialu “Dom z papieru”

prof. Jarosław J. Fedorowski
Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezy-
dium Europejskiej Federacji Szpitali. Członek Zarządu Interna-
tional Hospital Federation. Wiceprzewodniczący platformy 
Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Autor, w większości pierwszy 
autor, ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekono-
miki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. 
Od wielu lat laureat listy 100 najbardziej wpływowych osób w 
ochronie zdrowia. Organizator, moderator i panelista                    
najważniejszych konferencji medycznych w Polsce i za granicą. 
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Partnerzy

Organizacje Pacjenckie

Fundacja My Pacjenci - Organizacja mająca na 

celu wspieranie partycypacji pacjentów w 

podejmowaniu decyzji zdrowotnych. Rozwija i 

promuje postawy oparte o tzw. “patient 

empowerment”, czyli zwiększenie autonomii i 

decyzyjności pacjenta. Odpowiedzialna za 

projekty “Razem dla zdrowia” czy “Pacjenci 

decydują”, w której współpracowała z orga- 

nizacjami publicznymi, izbami zawodowymi i 

szpitalami.

Fundacja “Podaruj Dane” - Fundacja będąca pierwszą i główną instytucją 

zaufania publicznego. Jest administratorem danych i gwarantem zgodnego 

z prawem zarządzania danymi. Jednocześnie jest pierwszy użytkownikiem 

tokena $LAKE pilnując, aby przepływy danych bez wykorzystania tokena nie 

były możliwe. Fundacja realizuje rundę seed oraz zamierza zrealizować IDO.

Alivia Onkofundacja - Fundacja zrzeszająca 

pacjentów onkologicznych, której celem jest 

walka z rakiem. Oprócz kampanii eduka- 

cyjnych, zbiórek finansowych i bazy wiedzy, 

tworzy także narzędzia do nawigowania 

pacjenta po sektorze medycznym.             

Przekazała swoim podopiecznym ponad     

25 mln zł.

System dawstwa danych budują organizacje pacjenckie. Ich celem jest ochrona praw 
pacjenta. Współpracujemy z:
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Docelowo planujemy rozwinąć współpracę z kilkunastoma organizacjami pacjenckimi.



Placówki medyczne

Dawstwo danych będzie się rozwijało dzięki współpracy ze szpitalami. 

Współpracujemy z najważniejszym interesariuszem sektora - Polską Federacją 

Szpitali. To największa organizacja szpitali w Polsce, zrzeszająca prawie 500 

podmiotów leczniczych, czyli ok. 50% rynku szpitalnego. Polska Federacja Szpitali 

nie tylko jest głównym głosem dyrektorów szpitali, ale także na bieżąco 

współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Agencją Badań Medy-

cznych czy Narodowym Funduszem Zdrowia.

Organizacje międzynarodowe

Projekt rozpoczynamy w Polsce, ale myślimy o nim globalnie. Dlatego też od 

samego początku idea dawstwa danych jest wspierana przez EIT Health, czyli 

finansowany z funduszy unijnych europejski hub skupiony na innowacjach w 

zdrowiu. EIT Health gromadzi ponad 150 organizacji, w tym takie firmy jak GE 

Healthcare, Philips, Siemens, Nestle czy Roche.
uwaga: https://eit.europa.eu/news-events/visual-identity

Firmy technologiczne
Idea dawstwa danych wymaga bezpiecznego, stabilnego systemu IT. Jego twórcami są:
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ICEO - spółka technologiczna, która stoi za sukcesem m. in. BitBay (obecnie 

Zonda) czy Doxychain. W ciągu 10 lat funkcjonowania tworzyła narzędzia IT 

startupów wycenianych łącznie na 50 mln $. 

Data Lake - spółka powołana aby stworzyć system do dawstwa danych oparty na 

blockchainie. Spółka uzyskała wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju                      

Przedsiębiorczości w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

poddziałanie POPW 01.01.02.



Kancelarie prawne
Model dawstwa danych ma potwierdzenie legalności od najlepszych kancelarii           
w Polsce:

Future of data - konferencja Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów

Europejski Kongres Gospodarczy

Healthcare Challanges Congress

RODO w zdrowiu

Media o nas

Gazeta Wyborcza

TOK FM

Menedżer Zdrowia

OSOZ Polska
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https://audycje.tokfm.pl/podcast/95458,Algorytm-sam-posta-
wi-diagnoze-Sztuczna-inteligencja-w-medycynie-moze-byc-rewolu
cja-na-miare-wynalezienia-penicyliny

https://www.termedia.pl/mz/Dane-to-powietrze,43145.html

https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/05_2021_osoz

https://youtu.be/0QheltGe0IE

https://www.hccongress.pl/2021/pl/panel/4398.html

https://www.youtube.com/watch?v=PJOoxLMKZ1w

Domański Zakrzewski Palinka (DZP) - Jedna z największych kancelarii w Polsce, 

od lat zajmująca pierwsze miejsce w rankingach kancelarii prawniczych 

prowadzonych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. DZP było organizac-

ją wiodącą w temacie systemowych zmian w ochronie zdrowia,   m. in. zalegalizowa-

nia działalności telemedycznej.
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Zastrzeżenia
Niniejszy Whitepaper został przygotowany przez fundację Podaruj Dane („Fundacja”) i zawiera informacje 
dotyczące Fundacji oraz tokenów $LAKE („Tokeny”). Niniejszy Whitepaper, wraz z regulaminem sprzedaży tokenów 
(„Regulamin”), który stanowi integralną część Whitepaper, oraz z ewentualnymi uzupełnieniami do nich, są jedyny-
mi prawnie wiążącymi dokumentem zawierającym informacje o Fundacji oraz Tokenach, którego treść może   
stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu Tokenów lub voucherów w ramach seed, opublikowane 
na stronie internetowej www.data-lake.pl
Zakup Tokenów objętych Whitepaper oraz voucherów zgodnie z Regulaminem łączy się z wysokim ryzykiem właści-
wym generalnie dla tokenów oraz ryzykiem związanym z działalnością Fundacji oraz z otoczeniem, w jakim           
Fundacja prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji o zakupie Tokenów lub voucherów zgodnie z Regulaminem, 
odbiorca powinien uważnie zapoznać się z treścią Whitepaper, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementa-
mi i komunikatami aktualizującymi do Whitepaper.
Whitepaper nie był weryfikowany ani zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie, ani przez jakikolwiek inny organ nadzoru w innym państwie.
Whitepaper przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w nich zawartych, jednakże istnie-
je ryzyko pojawienia się w nich niedokładności, jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje 
dotyczące Fundacji i Tokenów oraz voucherów powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie 
przeprowadzone analizy i badania. Fundacja   oraz spółka Data lake sp. z o.o. nie przyjmują odpowiedzialności za 
ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Whitepaper oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez odbiorcę 
na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Whitepaper. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych 
ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie.
Whitepaper może zawierać treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możli-
wych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Fundacji oraz rozwoju ekosystemu 
dawstwa danych, oceny, plany, zamierzenia, projekcje – każde z tych treści, czy stwierdzeń obciążone są ryzykiem, 
na które składają się zarówno czynniki znane, jak i nieznane Fundacji i mogą istotnie różnić się od faktycznych 
rezultatów. Fundacja nie deklaruje, że przedstawione treści czy stwierdzenia zostaną w rzeczywistości 
zrealizowane lub osiągnięte. Żaden element Whitepaper nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy 
zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Fundacja, czy którykolwiek podmiot z grupy Fundacji osiągnie 
w przyszłości jakiekolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe.
Fundacja jest uprawniona do uzupełnienia Whitepaper w całości lub części w dowolnym czasie z zastrzeżeniem 
postanowień wskazanych w Regulaminie.
Fundacja, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej, jak również jej doradcy, przedstawiciele Fundacji ani 
osoby działające w jej imieniu nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani 
gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Whitepaper ani co do 
tego, że żadne takie treści, czy informacje nie mogą w żadnym przypadku wprowadzić odbiorcę w błąd. Podmioty, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez 
odbiorcę na podstawie Whitepaper lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej. Odpowiedzialność za decyzje 
podjęte na podstawie Whitepaper ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty 
korzystające z Whitepaper nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem 
różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Whitepaper. Fundacja nie będzie ponosić jakich-
kolwiek kosztów, jakie odbiorca może ponieść w związku z analizą lub oceną Whitepaper lub możliwości inwesty- 
cyjnej w nich przedstawionej.
Fundacja wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie Whitepaper może podle-
gać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie 
osoby, którym Whitepaper został przekazany lub w inny sposób udostępniony, powinny zapoznać się z takimi   
ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Odbiorcy oświadczają jednocześnie, że nie są objęci właściwy-
mi przepisami obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienia lub publikacja 
materiałów zawartych w Whitepaper byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy 
zgody.
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Whitepaper jest wiążący dla Fundacji w zakresie niezbędnym do sprzedaży vouchera i nabycia Tokena z       
wyłączeniem postanowień dotyczących alokacji środków pozyskanych z przeprowadzenia Presale.
Fundacja nie składa żadnych zapewnień co do zgodności z prawem zakupu voucherów lub Tokenów dokonywanego 
przez danego odbiorcę.
Zwraca się uwagę potencjalnym odbiorcom, że zakup voucherów Tokenów pociąga za sobą w szczególności ryzyko 
finansowe i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej zakupu voucherów lub Tokenów, odbiorcy powinni 
dokładnie zapoznać się z treścią Whitepaper oraz Regulaminu, Odbiorcy powinni zapoznać się ze wszystkimi 
informacjami zawartymi w Whitepaper i Regulaminie i samodzielnie podjąć decyzję o ewentualnym zakupie 
Tokenów. Podejmując decyzję dotyczącą udziału w zakupie voucherów lub Tokenów, odbiorcy muszą polegać 
wyłącznie na swojej własnej analizie działalności Fundacji w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone 
analizy i badania.
Potencjalni odbiorcy zapoznając się z informacjami dotyczącymi voucherów i Tokenów od Fundacji, powinni polegać 
wyłącznie na informacjach znajdujących się w Whitepaper, wraz z ewentualnymi zmianami do tego dokumentu, 
które stanowi oficjalne źródło informacji Fundacji oraz na Regulaminie. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów 
prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania informacji lub składania oświadczeń w związku ze 
sprzedażą  voucherów lub Tokenów, innych niż zawarte w Whitepaper lub Regulaminie, a jeżeli informacje takie lub 
oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich uważać za autoryzowane przez Fundację. Fundacja 
zastrzega, że informacje zamieszczone na stronie internetowej Fundacji nie stanowią części Whitepaper i nie 
zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru, chyba że informacje te włączono do White-
paper poprzez odniesienie do nich.
Informacje zawarte w Whitepaper nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej ani porady jakiegokol-
wiek innego rodzaju. Wskazane jest, aby każdy potencjalny odbiorca uzyskał poradę swoich doradców inwesty- 
cyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub                
podatkowych przed dokonaniem zakupu Tokenów. Należy przy tym mieć świadomość, że zarówno cena Tokenów, 
które są przedmiotem obrotu na rynku publicznym, może podlegać istotnym wahaniom.

Zmiany do Whitepaper
Należy mieć na względzie, że w okresie od dnia publikacji Whitepaper sytuacja Fundacji może ulec zmianie lub też, 
że informacje zawarte w Whitepaper nie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po publikacji Whitepaper 
lub w jakimkolwiek terminie innym, niż określony w Whitepaper jako dzień, na który dane informacje zostały 
sporządzone, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Podstawy wszelkich oświadczeń Fundacji
W Whitepaper, Fundacja przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku zaczerpnięte z 
publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym komunikatów prasowych, informacji publikowanych na mocy    
obowiązujących przepisów prawa, oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które 
Fundacja uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki są informacjami wybranymi i mogą być 
przybliżone, szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Dane branżowe oraz statystyczne dotyczące rynku, na 
którym Fundacja prowadzi działalność, zostały zaczerpnięte głównie z raportów branżowych oraz danych ogólno-
dostępnych dostarczanych przez firmy przeprowadzające badania rynkowe. Należy podkreślić, że w każdym 
przypadku dane statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać zebrane i opracowane 
według różnego rodzaju metodologii i statystyki, w szczególności w poszczególnych krajach. Nie można również 
zapewnić, że instytucje i firmy stosujące odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania 
uzyskałyby takie same wyniki.
Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte 
ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Fundacja nie 
dokonywała ich weryfikacji. Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informa- 
cje zostały uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni 
dokładne i kompletne. Podczas sporządzania Whitepaper Fundacja nie przeprowadzała niezależnej weryfikacji 
informacji pochodzących od osób trzecich. 

23



Fundacja nie przeprowadzała również badania adekwatności meto- dologii wykorzystanej przez podmioty 
zewnętrzne na potrzeby opracowania takich danych, szacunków lub prognoz. W przypadku informacji pochodzą-
cych od osób trzecich, które znajdują się w Whitepaper, informacje te zostały dokładnie przytoczone, oraz w 
zakresie, w jakim Fundacja jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób 
trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób 
trzecich byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd.
Fundacja nie jest w stanie zapewnić, że informacje rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł 
zewnętrznych są dokładne albo w przypadku danych prognozowanych, że dane te zostały sporządzone na podsta- 
wie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy okażą się trafne. Fundacja nie zamierza i nie zobowiązuje się do 
uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, zaprezentowanych w Whitepaper, z zastrzeżeniem               
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Whitepaper zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia 
dotyczące zdarzeń przeszłych w których, przed którymi albo po których, występują wyrazy takie jak „spodziewać 
się”, „oczekiwać”, „planować”, „cele”, „sądzić”, „uważać”, „przewidywać”, „dążyć”, „zamierzać”, „będzie”, „może”, 
„uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne wyrażenia dotyczące zdarzeń przyszłych, sformułowane w 
trybie przypuszczającym lub w czasie przyszłym, lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają 
się na wielu założeniach dotyczących przyszłej działalności i strategii oraz odnoszą się do znanych i nieznanych 
kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą Fundacji, w 
tym dotyczących otoczenia, w którym Fundacja prowadzi działalność. Wymienione czynniki mogą spowodować, że 
faktyczne wyniki Fundacji, perspektywy i rozwój Fundacji będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju 
przewidywanych lub wynikających z zamieszczonych w Whitepaper stwierdzeń.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w Whitepaper oparte są na aktualnych opiniach Fundacji dotyczących 
przyszłych zdarzeń i wyników działalności Fundacji. Zdaniem Fundacji założenia ujęte w stwierdzeniach dotyczą-
cych przyszłości są uzasadnione i racjonalne. Przewidywania te oparte są jednak na zdarzeniach przyszłych, 
nieznanych i pozostających poza kontrolą Fundacji, w związku z czym mogą okazać się błędne. Oznacza to, że na 
datę publikacji Whitepaper istnieją lub mogą zaistnieć w przyszłości istotne czynniki, które mogą spowodować, że 
zdarzenia, których dotyczą stwierdzenia dotyczące przyszłości, mogą się różnić od faktycznych zdarzeń, które 
nastąpią, a tym samym mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Fundacji, jej sytuacja finansowa lub perspektywy 
będą się istotnie różnić od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub z nich wynikających, a 
także od poprzednich wyników, rezultatów lub osiągnięć Fundacji.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do wyników finansowych Fundacji nie stanowią prognozy 
wyników finansowych Fundacji.
Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa, Fundacja nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiado-
mości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Whitepaper 
w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.
Odbiorcy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć pod 
uwagę wskazane wyżej czynniki oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia 
ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym Fundacja działa. Fundacja nie daje żadnej gwarancji i nie 
zapewnia, że czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie 
stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej              
prawdopodobną lub typową.
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Dziękujemy 
za uwagę!


