Regulamin plebiscytu „Człowiek Wolności 2022 tygodnika Sieci”

§1
Informacje ogólne
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Organizatorem Plebiscytu „Człowiek Wolności 2022 tygodnika Sieci” (dalej: „Plebiscyt”) jest wydawca tygodnika
„Sieci” – 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 (dalej: „Organizator”).
Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Sieci”, w okresie 21.11.2022 r. – 16.12.2022 r., a jego
rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 27.12.2022 r., na łamach tygodnika „Sieci” oraz za pośrednictwem portalu
internetowego www.wsieciprawdy.pl.
Warunkiem udziału w Plebiscycie jest akceptacja Regulaminu, która następuje poprzez zaznaczenie na kuponie
zgłoszeniowym pola potwierdzenia przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z
jego treścią.
Zgłoszenia niezawierające potwierdzenia akceptacji Regulaminu i zapoznania się z jego treścią skutkuje
pominięciem zgłoszenia czytelnika w procesie oceniania i wyłaniania zwycięzców Plebiscytu.
Podanie danych osobowych czytelnika na kuponie zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, kupony mogą być
wypełniane anonimowo.

§2
Uczestnictwo w Plebiscycie
W Plebiscycie może uczestniczyć każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób,
którym powierzono prace w związku z organizacją Plebiscytu oraz członków ich rodzin.

§3
Zasady Plebiscytu
1.

2.

3.

Plebiscyt ma na celu wyłonienie „Człowieka Wolności 2022 tygodnika Sieci” – osoby będącej mieszkańcem Polski,
która swoją pracą, podejmowanymi działaniami, postawą, twórczością lub działalnością publiczną przysłużyła się
obronie wolności – zarówno wolności słowa, jak i wolności obywatelskich.
Udział w Plebiscycie polega na zgłoszeniu przez czytelników tygodnika „Sieci”, za pośrednictwem kuponu
zgłoszeniowego udostępnionego w wydaniach tygodnika ukazujących się w dniach: 21.11.2022 r., 28.11.2022 r.,
05.12.2022 r. i 12.12.2022 r., kandydata zasługującego na miano „Człowieka Wolności 2022 tygodnika Sieci”.
Wybór swój czytelnik powinien krótko uzasadnić.
Kupony zgłoszeniowe należy wysłać na adres redakcji: Fratria sp. z o.o., 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 10, z
dopiskiem: „Plebiscyt”. Ostateczny termin dostarczania kuponów zgłoszeniowych do redakcji tygodnika „Sieci”
upływa w dniu 16.12.2022 r. (decydująca jest data wpływu korespondencji).

§4
Przebieg Plebiscytu
1.

Na podstawie analizy nadesłanych kuponów zgłoszeniowych, redaktor naczelny tygodnika „Sieci” (dalej:
„Redaktor”) w terminie do dnia 19.12.2022 r. wybiera 5 kandydatów nominowanych do tytułu „Człowieka
Wolności 2022 tygodnika Sieci” (dalej: „Nominowani”).

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Przy dokonywaniu ostatecznego wyboru Nominowanych, Redaktor może kierować się liczbą wskazań czytelników
przesyłających kupony zgłoszeniowe, jednakże ostateczna decyzja Redaktora jest niezależna i uwzględnia również
inne kryteria.
Po wyłonieniu Nominowanych, Redaktor wraz z przedstawicielem wydawcy tygodnika, ustala skład kapituły
Plebiscytu „Człowiek Wolności 2022 tygodnika Sieci”, z uwzględnieniem tego, iż jej członkami nie mogą być osoby,
które w Plebiscycie otrzymały nominację do tytułu „Człowieka Wolności 2022 tygodnika Sieci”.
Najpóźniej, w terminie do 20.12.2022 r., Redaktor zwoła posiedzenie kapituły, podczas którego odbędzie się:
a) prezentacja Nominowanych do tytułu „Człowieka Wolności 2022 tygodnika Sieci”;
b) głosowanie, a następnie wybór zwycięzcy Plebiscytu.
Podczas głosowania, każdy z członków kapituły może oddać głos na jednego wybranego przez siebie
Nominowanego. Kapituła w głosowaniu jawnym, względną większością głosów (większość względna oznacza
ustalenie, że dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz Nominowanego
przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz któregokolwiek innego z Nominowanych) wybiera zwycięzcę
Plebiscytu. W sytuacji, gdy podczas głosowania żaden z Nominowanych nie uzyskał większości względnej, wybór
zwycięzcy Plebiscytu dokonany zostaje przez Redaktora.
Wyłoniony podczas głosowania zwycięzca otrzymuje tytuł „Człowieka Wolności 2022 tygodnika Sieci” i zostaje
nagrodzony okolicznościową statuetką.
Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Wyniki Plebiscytu opublikowane zostaną w dniu 27.12.2022 r., na łamach tygodnika „Sieci” oraz za pośrednictwem
portalu internetowego www.wsieciprawdy.pl.
§5
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych:
a) kandydatów, w tym Nominowanych (imię i nazwisko);
b) osób uczestniczących (zgłaszających) w Plebiscycie (imię i nazwisko, dane adresowe oraz ewentualnie udostępnione
w
ramach
kuponu);
jest Fratria Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Legionów 126-128.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z udziałem w Plebiscycie i w celach jego realizacji (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celu przyznania nagród i wyróżnień w ramach Plebiscytu oraz w
związku z koniecznością zapewnienia płynności komunikacji i dochodzeniem ewentualnych roszczeń (na podstawie art.
6
ust.
1
lit.
f)
RODO).
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto dysponuje prawem
do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza
przepisy RODO.
4. Dane podmiotu danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane, ani
nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Plebiscytu aż do przedawnienia ewentualnych roszczeń
związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu.
6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących na podstawie
RODO uprawnień, należy się kontaktować się z Administratorem Danych, pisząc na adres e-mailowy:
daneosobowe@fratria.pl.
7. Klauzula informacyjna dla kandydatów, w tym Nominowanych oraz osób uczestniczących (zgłaszających) w
Plebiscycie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6
Reklamacje

1.
2.
3.

Reklamacje związane z Plebiscytem wraz z podaniem danych kontaktowych oraz przyczyny reklamacji, należy
składać na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu.
Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Organizator o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi czytelnika składającego reklamację na piśmie.
§7
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu. W trakcie trwania
Plebiscytu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany jego czasu trwania oraz poszczególnych etapów.
Regulamin od dnia 21.11.2022 r. będzie dostępny do wglądu w sekretariacie redakcji Organizatora, tj. w Warszawie
przy ul. Finlandzkiej 10, w godz. od 9:00 do 16:00 oraz w serwisie internetowym Organizatora
www.wsieciprawdy.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA PLEBISCYTU – FRATRIĘ SP. Z O.O.

https://www.wsieciprawdy.pl/upload/klauzula_informacyjna_plebiscyt_czlowiek_wolnosci.pdf

