Regulamin plebiscytu „Człowiek Wolności 2019 tygodnika „Sieci”

§1
FRATRIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000429681, o kapitale zakładowym 5 570 600,00 PLN, NIP: 113-285-77-90, jako wydawca tygodnika
Sieci, zwana dalej Organizatorem, przygotuje i przeprowadzi plebiscyt pod nazwą: „Człowiek Wolności 2019 tygodnika
Sieci”, zwany dalej Plebiscytem.
§2
Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Sieci” oraz za pośrednictwem serwisu internetowego
www.wsieciprawdy.pl w terminie: 4.11.2019 r. – 29.11.2019 r.
§3
W Plebiscycie może uczestniczyć każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób,
którym powierzono prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich rodzin.
§4
Zasady Plebiscytu:
1. W dniach od 4.11.2019 r. do 25.11.2019 r. na łamach tygodnika „Sieci” ukażą się kupony plebiscytowe
upoważniające do zgłoszenia swojego kandydata w Plebiscycie. Zadaniem czytelnika jest wskazanie jednego
kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru.
2. Kupony plebiscytowe należy wysłać na adres: FRATRIA Sp. z o.o., 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 10, z
dopiskiem „Plebiscyt”. Ostateczny termin dostarczania kuponów plebiscytowych do redakcji tygodnika Sieci
wskazany w zdaniu uprzednim upływa w dniu 29.11.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).
3. Człowiekiem Wolności 2019 tygodnika „Sieci” może zostać osoba, która jest mieszkańcem Polski, która swoją
pracą, podejmowanymi działaniami, postawą, twórczością lub działalnością publiczną przysłużyła się obronie
wolności – zarówno wolności słowa, jak i wolności obywatelskich.
4. Sugerując się treścią zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem kuponów plebiscytowych, redaktor naczelny
tygodnika „Sieci”, zwany dalej Redaktorem, do dnia 9.12.2019 r. wybierze spośród zgłoszeń 5 osób
nominowanych do tytułu Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci”. Redaktor przy wyborze listy osób
nominowanych do tytułu Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci” może sugerować się liczbą zgłoszeń
czytelników na daną osobę, jednak decyzja Redaktora jest niezależna i liczba zgłoszeń (otrzymanych za
pośrednictwem kuponów plebiscytowych) na danego kandydata nie wpływa na ostateczny kształt listy osób
nominowanych do tytułu Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci”.
5. Skład kapituły tytułu Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci” ustala Redaktor naczelny tygodnika „Sieci” wraz
z przedstawicielem wydawcy tygodnika.
6. Członkami kapituły nie mogą być osoby, które w Plebiscycie otrzymały nominację do tytułu Człowieka Wolności
2019 tygodnika „Sieci”, w związku z tym skład kapituły ustalony zostanie po wyborze osób nominowanych do
tytułu Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci”.
7. Najpóźniej na dzień 12.12.2019 r. Redaktor naczelny tygodnika „Sieci” zwołuje posiedzenie kapituły, na którym
odbędzie się prezentacja wszystkich osób nominowanych do tytułu Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci”
oraz ostateczne głosowanie. Każdy z członków kapituły ma obowiązek oddać głos na jednego wybranego przez
siebie kandydata. Kapituła w trakcie głosowania jawnego, względną większością głosów (większość względna
oznacza ustalenie, że dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata
przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz któregokolwiek innego z kandydatów) wybiera zwycięzcę
Plebiscytu.

8.

W przypadku gdy podczas głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał większości względnej, wówczas laureata
Plebiscytu wybiera Redaktor naczelny.
9. Wyłoniony podczas głosowania zwycięzca, otrzyma tytuł Człowieka Wolności 2019 tygodnika „Sieci” wraz z
okolicznościową statuetką.
10. Kapituła ma prawo do przyznana wyróżnień.
11. Wyniki Plebiscytu opublikowane zostaną w dniu 27.12.2019 r. (piątek) na łamach tygodnika „Sieci” oraz za
pośrednictwem portalu internetowego www.wsieciprawdy.pl
§5
1.
2.

Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
3. W wykonaniu obowiązków wynikających z 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 - RODO) Organizator oświadcza, że administratorem danych osobowych uczestników
Plebiscytu jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia. Podane przez uczestników
dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu a także
w celach analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem
Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez
Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na
konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych.
4. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy
Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
5. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
6. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia i do przeniesienia
danych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas uczestnictwa w Plebiscycie oraz do upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Plebiscycie.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji
międzynarodowej.
10. Uczestnictwo w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Regulamin od dnia 4.11.2019 r. będzie dostępny do wglądu w sekretariacie redakcji Organizatora,
tj. w Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10 w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w serwisie internetowym
www.wsieciprawdy.pl

