
Regulamin plebiscytu pod nazwą „ZDROWY PRODUKT PRZEDSIĘBIORCY REGIONU 2018”,  

zwanego dalej „Plebiscyt”. 

 

Art. 1 Informacje ogólne  

1. Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Dobre, ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz, KRS 

0000731332, oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 734 35 58 863. 

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

plebiscytu pod nazwą „Zdrowy Produkt Przedsiębiorcy Regionu 2018”. 

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategorii zdrowy produkt 

przedsiębiorcy regionu 2018, 

4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 23 sierpnia 2018 do dnia 31 października 2018 r. 

5. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Dobrego Tygodnika Sądeckiego, a także na stronach 

serwisu internetowego www.dts24.pl zwanego Serwisem oraz Facebook/Dobry Tygodnik Sądecki. 

6. Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową w skład której wchodzą przedstawiciele 

Organizatora. 

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu „Zdrowy 

Produkt Przedsiębiorcy Regionu 2018”. 

8. Organizator zastrzega, iż plebiscyt 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 Plebiscyt. 

 

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie  

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zameldowane na terenie miasta Nowego Sącza, firmy spożywcze 

i przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie Nowego Sącza, spełniające wymagania 

określone niniejszym Regulaminem, 

2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani 

członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. W Plebiscycie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych 

zamieszkały na terenie miasta Nowego Sącza. 

 

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu 

I. Zgłaszanie kandydatur do Plebiscytu 

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej 

www.dts24.pl wypełniając specjalny formularz, lub wysyłając na adres e-mail: 

plebiscyt2018@gmail.com nazwę produktu, nazwę producenta oraz zdjęcie produktu od dnia 23 

sierpnia 2018 r. od godz. 10.00 do 06 września 2018r. do godz. 23:59:59 

3. Organizator zastrzega, że przedłuża termin zsyłania zgłoszeń do udziału w plebiscycie „Zdrowy 

Produkt Przedsiębiorcy Regionu 2018”do 12 września 2018r., do godz. 10.00. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a. imię i nazwisko lub nazwę (nazwa/firma) zgłoszonego kandydata oraz jego zgodę na udział w 

Plebiscycie oraz na przetwarzanie danych   

c. wskazanie miejscowości, którego dotyczy zgłoszenie  

d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe)  

e. imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z 

Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią 

powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że 

kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego 

zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia 
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zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej 

weryfikacji i może dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na 

zasadach określonych w art. 6. 

 

II. Głosowanie 

1. Głosowanie w Plebiscycie odbywać się będzie za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

www.dts24.pl i będzie trwało od 19 września do 10 października 2018 r. godz.23:59:59 na 

następujących warunkach: 

a. głosując za pośrednictwem formularza na stronie www.dts24.pl Głosujący za pomocą formularza 

na stronie www.dts24.pl oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje 

jego treść;  

b. uczestnik Plebiscytu może oddać maksymalnie dwa głosy w ciągu 24 godzin,  

c. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu 

Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po 

zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, 

g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem formularza 

umieszczonego na portalu www.dts24.pl zapewnia Organizator; 

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej firm/produktów będą miały łącznie taką samą liczbę punktów 

zwycięstwo w końcowej klasyfikacji zajmie firma/produkt wskazany przez Komisję Plebiscytową. 

 

Art. 4  

Ogłoszenie wyników Plebiscytu 

1. Komisja po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej do dnia  

31 października 2018 r. na stronie internetowej serwisu www.dts24.pl 

 

Art. 5  

Nagrody w Plebiscycie 

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. 

2. Zwycięzcy w kategorii Zdrowy Produkt Przedsiębiorcy Regionu 2018r. otrzymają:  miejsce I: 

voucher na dwutygodniową promocję na portalu dts24.pl w polu slajder główny, 10 modułów w 

Dobrym Tygodniku Sądeckim oraz statuetka - o wartości 750 zł,  miejsce II: voucher na 

tygodniową promocję na portalu dts24.pl w polu slajder główny, 10 modułów w Dobrym 

Tygodniku Sądeckim o wartości łącznej 700 zł, miejsce III: voucher na tygodniową promocję na 

portalu dts24.pl w polu baner pośrodku strony, 10 modułów w Dobrym Tygodniku Sądeckim o 

wartości 600 zł, miejsce IV: voucher na dwutygodniową promocję na portalu dts24.pl w polu baner 

pośrodku strony, o wartości 500 zł, miejsce V: voucher na tygodniową promocję na portalu dts24.pl 

w polu baner pośrodku strony, o wartości 450 zł. 

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.  

4. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Stowarzyszenia Dobre mieszącej się pod adresem ul. 

Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz.  

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm. ). W przypadku osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli w związku z wartością nagrody 

powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda 

pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego 

nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w 

związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez 

Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadku innych podmiotów podatek zostanie rozliczony zgodnie z 

przepisami prawa. 



6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania 

dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym 

podatków, kosztów odbioru przez uczestnika. 

 

Art. 6 Reklamacje  

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na 

adres: Stowarzyszenie Dobre, ul. Żywiecka 25, Nowy Sącz z dopiskiem „Zdrowy Produkt 

Przedsiębiorcy Regionu 2018 – reklamacja”. 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko, adres 

zameldowania oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie 

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  

5.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Plebiscytu. O zmianie tej Organizator poinformuje, przesyłając nową treść Regulaminu na adres 

poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmieniony 

Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia jego przesłania zgodnie ze zdaniem 

poprzedzającym, pod warunkiem, że Uczestnik nie zrezygnuje w tym czasie z udziału w 

Plebiscycie. 

 

Art. 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobre z siedzibą w Nowym Sączu, 33-

300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25. 

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

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) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, 

zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach 

marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, 

analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Plebiscytu (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO). 

3. Każdy, kto podał Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do 

żądania:  

a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od 

Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych 

danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:  

- celach przetwarzania danych,  

- kategoriach przetwarzanych danych,  

- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator danych osobowych ujawnił lub 

którym ma zamiar ujawnić dane,  

- możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, 

o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

- zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;  

b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora danych 

osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  



c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora danych 

osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 

zapomnianym”).  

d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:  

- uczestnik Plebiscytu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora danych osobowych,  

- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, 

Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne 

uczestnikowi Plebiscytu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz 

żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. 

Prawo to przysługuje jeśli:  

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.  

3.1. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej 

zgody.  

3.2.  Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być 

wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie 

Dobre, ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz. 

3.3.Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie. 

Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Plebiscytu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie 

udzielił dodatkowej zgody o której mowa w ust. 4 poniżej) będą przetwarzane przez okres trwania 

Plebiscytu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Plebiscycie, a także 

ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na 

otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane 

Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora 

dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług 

podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może 

zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na 

adres mailowy dobrestowarzyszenie@gmail.com w tytule wiadomości wpisując stop + numer 

telefonu.  

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

rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane 

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

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla 

anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, 

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

pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ 

odpowiedzi serwera).  

7. W celu realizacji Plebiscytu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych 

Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracującym 

w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Plebiscytu oraz akcji marketingowych i 

promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do 

nagrody.  

8. Administrator danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w tym miastu 

Nowy Sącz, współfinansującym zadanie w ramach, którego organizowany jest Plebiscyt. 



9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

10. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w formie pisemnej na adres 

wskazany w ust. 3.2. powyżej.  

 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza”. 

 

 

 


