
Regulamin głosowania internetowego 

 

Plebiscyt na najlepszy Film Koła Gospodyń Wiejskich w Konkursie Bitwa Regionów, w kategorii 

„Nagroda Internautów”. 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem głosowania”) określa ogólne warunki głosowania 

internetowego (zwanego dalej Plebiscytem) na najlepszy Film Koła Gospodyń Wiejskich w 

Konkursie Bitwa Regionów (zwanym dalej Konkursem), w kategorii „Nagroda Internautów” 

2. 2. Plebiscyt organizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie 

ul. Karolkowa 30 (zwany dalej Organizatorem). 

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu internetowym (zwana dalej „Głosującym”) wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania. 

4. Głosującym może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w § 3. 

5. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się: 

 Uczestnicy – zwycięskie Koła Gospodyń Wiejskich, wyłonione w wojewódzkich półfinałach 

Konkursu Bitwa Regionów w 2021 r.; 

 Laureat – Koło Gospodyń Wiejskich wybrane z Uczestników podczas głosowania 

internetowego, które zostało zwycięzcą w Plebiscycie.   

6. Organizator oświadcza, że Konkurs i Plebiscyt nie są grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry 

losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2094 z późn.zm.).    

 

§ 2 

Warunki głosowania 
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie spośród wszystkich prac konkursowych Laureata  tj. Koła 

Gospodyń Wiejskich, którego film  w Konkursie „Bitwa Regionów” w kategorii „Nagroda 

Internautów”, uzyskał największą liczbę głosów. 

2. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 6 sierpnia 2021 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2021 

r. do północy (tj. do godziny 23:59). 

3. Głosowanie odbędzie się za pomocą formularza umieszczonego w dniu rozpoczęcia głosowania 

na stronie internetowej Konkursu www.bitwaregionow.pl. 

4. Ogłoszenie wyników głosowania internautów odbędzie się podczas finału Konkursu Bitwa 

Regionów w dniu 4 września 2021 r.       

5.  Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.bitwaregionow.pl oraz na profilu Facebook „Polska smakuje”. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w głosowaniu internetowym 

1. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym są wyłącznie osoby pełnoletnie, 

które:  

 do dnia 31 sierpnia 2021 r. wejdą na stronę Konkursu – www.bitwaregionow.pl, 

 prawidłowo wypełnią formularz głosowania, podając adres email oraz wskażą na jeden 

nominowany Film oraz potwierdzą  powyższe klikając przycisk” wyślij”, 
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 zaakceptują Regulamin głosowania oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych w zakresie adresu email podanego w formularzu Plebiscytu i potwierdzenia  

powyższych oświadczeń poprzez przycisk „wyślij”. 

2. Każdy głosujący  ma prawo do oddania tylko jednego głosu oraz wskazania tylko jednego adresu 

e-mail, z którego będzie oddawał głos. 

3. Zabronione jest głosowanie w imieniu osoby trzeciej. 

4. Podanie adresu e-mail w formularzu głosowania ma charakter dobrowolny,  jednak niezbędny do 

przeprowadzenia głosowania. Głosującemu przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do 

usunięcia swoich danych z bazy. 

 

§4 

Weryfikacja głosowania 

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz 

Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności głosów oddanych przez 

głosujących będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego 

zakończeniu. 

2. Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała według adresów e-mail podanych w 

formularzu głosowania. 

3. Liczba oddanych głosów na każdy film zgłoszony do głosowania będzie widoczna w komunikacie, 

który otrzyma osoba głosująca, po oddaniu  głosu.  

 

§ 5 

Wyniki głosowania i nagroda 

1. Ostateczny wynik głosowania internetowego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez 

Komisję konkursową po zakończeniu głosowania. 

2. Nagrodę Internautów otrzymuje zwycięskie Koło Gospodyń Wiejskich, którego film otrzyma 

najwięcej ważnie oddanych głosów.  

3. Nagrodzone Koło Gospodyń Wiejskich zostanie powiadomione przez Organizatora o wygranej 

Nagrodzie Internautów, podczas finału Konkursu Bitwa Regionów w dniu 4 września 2021 r..  

4. Nagrodą w Plebiscycie jest zestaw ceramiki użytkowej o wartości do  1 000,00 zł brutto.  

5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 4, na ekwiwalent 

pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. 

 

§6 

Reklamacje 

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i 

przyznawania Nagrody Internautów mogą być zgłaszane wyłącznie przez Koła Gospodyń 

Wiejskich, uczestniczące w Konkursie. 

2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres 

Organizatora Konkursu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od daty 

jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony 

pisemnie, na adres wskazany w złożonej reklamacji. 



 

§7 

Administrowanie danymi osobowymi 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku organizacją Plebiscytu zawartych w 

treści formularzy zgłoszeniowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Organizator) z siedzibą 

w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można skontaktować poprzez 

adres e-mail kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować w 

sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w ust.  1. 

3. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, pozyskane w związku z  udziałem  

w Plebiscycie przetwarzane będą przez KOWR na podstawie zgody osób, których dane dotyczą w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu, a także w celach archiwizacyjnych 

związanych z udokumentowaniem realizowanych zadań KOWR oraz w celu ewentualnego dochodzenia 

roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu 

pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. a i c 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 – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r.), dalej, jako RODO. 

4. Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich 

przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5. Pozyskane w związku z organizacją Plebiscytu dane osobowe będą przetwarzane przez KOWR do 

czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody na ich 

przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres 

przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach 

wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, który może zostać przedłużony o okres 

dochodzenia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do nich.  

6. Pozyskane w związku z organizacją Plebiscytu dane osobowe mogą być udostępniane innym 

podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do tych danych osobowych 

mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty 

przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji 

dokumentów. 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego praw, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem 

przetwarzanie danych osobowych. 



8. Zgoda na przetwarzanie przez KOWR danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest 

niezbędna do udziału w Plebiscycie.  

9. W oparciu o pozyskane w związku z organizacją Plebiscytu dane osobowe administrator nie będzie 

podejmował wobec Głosujących zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w odniesieniu do 

zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć 

lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze 

zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

b. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu głosowania i szkody 

tym spowodowane, 

c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych 

od Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu głosowania w razie zmiany przepisów 

prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie 

www.bitwaregionow.pl. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania w pierwszej kolejności będą 

rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozpatrywać będzie Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz regulamin konkursu „Bitwa Regionów”  zamieszczony na oficjalnej stronie 

konkursu www.bitwaregionow.pl 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego upublicznienia i jest dostępny na stronie 

Konkursu www.bitwaregionow.pl 
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