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REGULAMIN PLEBISCYTU  
„WYSZKOWIANIN ROKU 2018” 

1. Organizatorem Plebiscytu jest tygodnik „Nowy Wyszkowiak”, którego wydawcą jest 
Wydawnictwo Edytor, Elżbieta Borzymek i wspólnicy sc, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 
20b, 07-200 Wyszków, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 762-15-63-878.  

2. Plebiscyt organizowany jest na terenie powiatu wyszkowskiego.  

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki 
przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wyszkowianin Roku 2018”.  

4. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureata w drodze głosowania Czytelników. 

5. Plebiscyt będzie prowadzony od dnia 11 stycznia 2019 od godz. 00:00 do dnia 7 lutego 
2019 do godz. 12.00.  

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.  

7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki 
odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w 
formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną 
odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania 
społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.  

8. Nominacja kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego 
regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i 
nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów 
plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda 
dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w na 
Portalu przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w 
szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Portali.  

9. Organizator powołuje Komisję Plebiscytową składającą się z personelu Organizatora, która 
czuwa nad przebiegiem Plebiscytu i wykonuje czynności znajdujące się w kompetencji 
Organizatora zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  

 

Art. 2. Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący  

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty.  

2. Kandydatami w plebiscycie będą osoby zgłoszone do udziału w plebiscycie przez 
Czytelników Gazety, Portalu www.nowywyszkowiak.pl i Facebooka.  

3. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone 
niniejszym Regulaminem. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej na jej udział w 
plebiscycie musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny.  
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4. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne 
lub karne.  

5. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania 
wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: 
redakcja@nowywyszkowiak.pl 

6. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 
zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie 
zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę.  

7. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora 
ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

8. Głosować za pomocą SMS można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z 
sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie RP.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie 
zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby 
głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia 
oddanych przez nie głosów.  

 

Art. 3. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia propozycji nominacji.  

1. Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie można zgłaszać za 
pośrednictwem Portalu, Facebooka, e-mailem (redakcja@nowywyszkowiak.pl) do dnia 
17.01.2019 r. godz. 13.59. 

2. Propozycja nominacji zgłaszanej kandydatury powinna zawierać:  

a) imię i nazwisko proponowanej osoby,  
b) zawód,  
c) numer telefonu i adres e-mail proponowanej osoby (nieobowiązkowe),  
d) uzasadnienie propozycji,  
e) imię i nazwisko osoby proponującej kandydata, 
f) numer telefonu lub inny kontakt (e-mail, fb) osoby proponującej kandydata.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji 
kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem.  

4. W dniu 18.01.2019 r. w Gazecie i na Portalu zostanie opublikowana lista nominowanych 
kandydatów do udziału w Plebiscycie.  
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Art. 4. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie  

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się za pomocą SMS.  

2. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer w treści, wpisując:  
prefiks.numer kandydata,  

3. Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów będzie dostępna w Gazecie i na Portalu od 
dnia 18.01.2019r.  

4. W odpowiedzi na SMS Głosujący otrzymuje potwierdzenie zaliczenia głosu. Koszt 
wysłania jednego SMS-a wynosi  1,23 z VAT (1,00 zł + VAT). Jeden wysłany SMS to 1 
głos w Plebiscycie na jednego Kandydata. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS może 
oddać dowolną liczbę głosów. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne 
głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu.  

W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów 
zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.  

 

Art. 5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu  

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu 
8.02.2019 r. w Gazecie i na Portalu.  

2. Nagrody w Plebiscycie: O wygranej oraz/albo miejscu w klasyfikacji decyduje liczba 
uzyskanych ważnie głosów.  

3. Laureat otrzyma dyplom i statuetkę potwierdzające zdobycie tytułu 

 

Art. 6. Reklamacje  

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail: 
redakcja@nowywyszkowiak.pl  

2. Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Wyszkowianin Roku 2018” NOTA 
INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH:  

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych 
osobowych jesteśmy my, czyli Wydawnictwo Edytor, Elżbieta Borzymek i wspólnicy sc. We 
wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z 
wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-
mail: redakcja@nowywyszkowiak.pl  

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla 
którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu 
pod nazwą „Wyszkowianin Roku 2018” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i 
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reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści 
Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz 
własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią) albo przez głosowanie, gdy 
głosujesz. Gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie, Twoje dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest dostęp do informacji i 
wolność słowa w kontekście tytułów prasowych, jakimi są Serwisy, na łamach których 
Plebiscyt jest organizowany.  

CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i 
wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których 
dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i 
wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. 
Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny 
(np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas 
zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które 
wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.  

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: 
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą 
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, b) podmioty, którym powierzamy 
przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług 
(przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca 
usługi SMS, c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy.  

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania 
Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje 
dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji 
przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą 
umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że 
wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Po upływie 
wskazanego okresu czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.  

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 
PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to: a) Prawo żądania od nas dostępu do 
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia 
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, b) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje 
zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, c) 
Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli 
dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże 
będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie 
będzie istniał uzasadniony powód, d) Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w 
związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody, e) Jeżeli podstawą 
przetwarzania, jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez 
nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając 
maila na adres: redakcja@nowywyszkowiak.pl, b) zwracając się do nas pisemnie na adres: 
„Nowy Wyszkowiak”, ul. Pułtuska 20b, 07-200 Wyszków. Zwracając się do nas, pamiętaj o 
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podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki 
temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.  

PRAWO DO SKARGI. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub 
wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w 
Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników: 

SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały 
pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie.  

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie 
Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko,  b) kontaktowy numer telefonu, c) numer 
telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu, d) adres e-mail, e) uzasadnienie kandydatury  
 

 

 

  

 

 


