
Regulamin zabawy pod nazwą „Masz już swojego kandydata?”,  

zwanego dalej Zabawą  

Art. 1 Informacje ogólne  

1. Organizatorem Zabawy jest Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żywiecka 25, 33-300 

Nowy Sącz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000365297, oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 734 34 52 219 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

zabawy pod nazwą „Masz już swojego kandydata?” 

3. Zabawa polega na wyłonieniu w drodze głosowania osób, które w opinii Czytelników Dobrego 

Tygodnika Sądeckiego powinny kandydować w najbliższych wyborach na prezydenta Nowego 

Sącza, cieszących się największą sympatią wśród internautów biorących udział w głosowaniu.  

4. Zabawa będzie trwać do 10 czerwca 2018 r. do godz. 23.59 

5. Zabawa będzie prowadzona na stronach serwisu internetowego https://www.dts24.pl/kto-na-

prezydenta/ zwanego Serwisem  

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady  

7. Organizator zastrzega, iż zabawa nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki 

odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi. 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 Zabawa. 

Art. 2 Warunki udziału w Zabawie  

1. Zabawa ma charakter otwarty.  

2. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. W zabawie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 3 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Dobre Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym 

Sączu, 33-300 Nowy Sącz, 

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora dla celów 

organizacji i przeprowadzenia Zabawy, a także w celach statycznych, analitycznych oraz 

nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto 

właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych 

przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich 

przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach 

właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest 

dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Zabawie. 

4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej dane eksploatacyjne 

służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w zabawie. Dane te nie 

uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej. 

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia 

rzetelności oddanych głosów i wyników Zabawy. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w 

w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Zabawy. 

7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: IP, data z godziną, wartość głosu, sposób 

głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, 

zestawach pluginów, strefę czasową, cookie. 
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