REGULAMIN 87. PLEBISCYTU
NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POLSKI 2021 ROKU
Postanowienia ogólne
1.
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3.
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87. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2021 Roku (zwany dalej „Plebiscytem”) oraz konkurs o Nagrodę
(zwany dalej „Konkursem”), organizuje Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672),
ul. Domaniewska 49, wydawca „Przeglądu Sportowego”, zwana dalej „Organizatorem”, działająca w porozumieniu
z Telewizją POLSAT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04175 Warszawa oraz w porozumieniu z Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa.
Plebiscyt składa się z dwóch Etapów. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w I Etapie głosowania listy 10 najlepszych
polskich sportowców 2021 roku oraz wyłonienie w II Etapie głosowania najlepszego sportowca 2021 roku z
wyłonionej w I Etapie głosowania listy 10 najlepszych sportowców Polski 2021 roku.
Pracownicy Organizatora jak również instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu,
zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest publikowany w specjalnym serwisie internetowym umieszczonym na
www.przegladsportowy.pl oraz na stronie Gazety TV Polsat. Dodatkowe informacje dotyczące Plebiscytu i
Konkursu są publikowane w specjalnym serwisie internetowym umieszczonym na www.przegladsportowy.pl. Lista
kandydatów będzie emitowana przez Telewizję Polsat i drukowana w „Przeglądzie Sportowym” i wybranych
numerach „Fakt”, a także dostępna na stronie internetowej www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl.
Do głosowania w Plebiscycie oraz do udziału w Konkursie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub
niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i
miejsce zamieszkania. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od
Organizatora,
b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby
małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą
w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu
6.

Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu za pośrednictwem stron internetowych, o których mowa w pkt 11b
Regulaminu, rozpocznie się w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 12:45 oraz ostatecznie zakończy w dniu 31
grudnia 2021 roku o godzinie 12:00. Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu za pośrednictwem numeru Premium
SMS, o którym mowa w pkt 11c Regulaminu, rozpocznie się w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 zgodnie
z informacją słowno-graficzną podaną podczas konferencji prasowej inaugurującej Plebiscyt „Sportowiec Polski
2021 roku” oraz ostatecznie zakończy w dniu 7 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00. Głosowanie za pośrednictwem
kuponów drukowanych w „Przeglądzie Sportowym” oraz w gazecie „Fakt” o którym mowa w pkt 11a Regulaminu
rozpocznie się 19 listopada 2021, a zakończy 24 grudnia 2021 (data publikacji ostatniego kuponu w „Przeglądzie
Sportowym”). Kupony muszą dotrzeć na adres Armatis LC do dnia 29 grudnia 2021, o którym mowa w pkt 12e.

7.

Głosowanie za pośrednictwem numeru Premium SMS w ramach II Etapu Plebiscytu, rozpocznie się w dniu 8 stycznia
2022 r. o godzinie 20:00 i zakończy się zgodnie z informacją słowno-graficzną podaną w trakcie audycji „Gala
Mistrzów Sportu” („Audycja”), emitowanej w Telewizji Polsat zgodnie z programem telewizyjnym Telewizji Polsat.

Komisja Plebiscytowa i Konkursowa
8.
9.

Przebiegiem Plebiscytu oraz Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Plebiscytowa i Konkursowa
(dalej: „Komisja”).
W skład Komisji wejdzie pięć osób delegowanych przez Organizatora. Przebieg prac Komisji obserwować będzie
niezależny od Organizatora audytor Plebiscytu.

Sposoby i zasady głosowania w ramach I Etapu Plebiscytu

10. W dniu 18 listopada 2021 roku w serwisie www.przeglądsportowy.pl i www.polsatsport.pl oraz w dniu 19 listopada
2021 roku na łamach „Przeglądu Sportowego” zostanie opublikowana lista 20 sportowców lub grup sportowców
(dalej: „Nominowani Sportowcy”), ustalona przez Kapitułę Plebiscytu, złożoną z dziennikarzy „Przeglądu
Sportowego”.
11. Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu odbywa się trzema metodami:
a. poprzez wysłanie kuponu/ów wyciętego/tych z gazety/gazet – dziennika „Przegląd Sportowy” oraz z gazety
codziennej „Fakt” zgodnie z pkt 12 Regulaminu,
b. poprzez stronę internetową www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl zgodnie z pkt 13
Regulaminu,
c. za pomocą SMS wysłanego pod numer 7371 zgodnie z pkt 14 Regulaminu. Koszt wysłania SMS-a pod
numer 7371 każdorazowo wynosi 3,69zł z VAT. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Uczestnik głosowania za pośrednictwem numeru Premium SMS przed przystąpieniem do
głosowania zobowiązany jest upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi Premium.
12. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wyciętego z gazety, które rozpocznie się w dniu 19 listopada 2021 roku i będzie
trwać do dnia 29 grudnia 2021 roku (termin dostarczenia kuponów do siedziby Armatis LC w Stalowej Woli, partnera
Plebiscytu odpowiedzialnego za cyfryzację kuponów), przebiegnie według następujących zasad:
a.
głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w gazecie
„Przegląd Sportowy” oraz w gazecie codziennej „Fakt”,
b.
publikacja kuponów plebiscytowych będzie się odbywała w każdym wydaniu „Przeglądu Sportowego”
ukazującym się w dniach od 19 listopada – 24 grudnia 2021 roku oraz w gazecie codziennej „Fakt” i/lub
dodatkach do gazety codziennej „Fakt” w tym samym okresie w wybranych dniach tygodnia,
c.
każdy kupon drukowany w gazecie „Przegląd Sportowy” lub „Fakt” zawiera: miejsce na wpisanie imion i
nazwisk dziesięciu sportowców lub grup sportowców wybranych spośród Nominowanych Sportowców oraz
imienia, nazwiska, roku urodzenia i numeru telefonu głosującego.
d
kupon z głosem jest ważny, jeśli spełnia wszystkie następujące kryteria:
– został wycięty z oryginalnego egzemplarza „Przeglądu Sportowego” lub „Faktu” lub dodatku do „Faktu”;
– dotyczy Plebiscytu roku 2021;
– zawiera nazwiska dziesięciu różnych wytypowanych Nominowanych Sportowców,
– jest podpisany we wskazanym miejscu
– został doręczony drogą pocztową w przesyłce zwykłej, poleconej lub pocztą kurierską i dotarł na adres
Armatis LC do dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z pkt e poniżej.
Dodatkowo, gdy kupon zawiera odpowiedź na pytanie konkursowe, bierze udział w wyłonieniu zwycięzcy Nagrody w
Konkursie zgodnie z pkt. 38 Regulaminu. Kupon bez odpowiedzi konkursowej bierze udział tylko w Plebiscycie.
e.
adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następujący: Armatis LC,
ul. E. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola. Kupony doręczone do Armatis LC po dniu 29 grudnia 2021
roku nie będą uwzględniane w Plebiscycie i Konkursie,
f.
każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych z gazety, umieszczając na nich
imiona i nazwiska lub nazwę grupy dowolnych Nominowanych Sportowców. Głosujący chcący wziąć udział
w Konkursie, mogą wysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych z gazety, uzupełnionych dodatkowo o
odpowiedź na zadanie konkursowe.
13. Głosowanie poprzez strony internetowe www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl, które rozpocznie się
w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 12:45 i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2021 roku do godz. 12:00,
przebiegnie według następujących zasad:
a.
głosujący na stronie www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl użytkownik może wybrać tylko
jednego kandydata spośród Nominowanych Sportowców klikając w jego zdjęcie, a następnie dokonując
autoryzacji swojego wyboru za pomocą konta na Facebooku, Twitterze lub Onet oraz akceptując niniejszy
Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego boksu,
b.
aby wziąć udział w Konkursie należy dodatkowo podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer
telefonu) oraz wyrazić zgodę na wymagane klauzule postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie
c.
głosujący za pośrednictwem strony internetowej użytkownik wybiera tylko jednego kandydata z listy
Nominowanych Sportowców,
d.
głos jest ważny, gdy głosujący wybierze jednego kandydata z listy Nominowanych Sportowców,
e.
każdy z głosujących poprzez stronę www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl może oddać swój
głos raz na 12 godzin w trakcie trwania I Etapu Plebiscytu z zastrzeżeniem, że głos oddany w 12 godzin na
www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl przy tym samym sposobie autoryzacji, np. poprzez
serwis społecznościowy Facebook (ten sam adres e-mail) zostanie uznany za nieważny. Jeśli głos zostanie
oddany w 12 godzin na www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl przy innym sposobie autoryzacji,
np. na www.przegladsportowy.pl poprzez serwis społecznościowy Facebook z adresem na www.gmail.com,

f.
g.

14.

15.

16.

a na www.polsatsport.pl poprzez autoryzacje kontem Onet (dwa inne adresy e-mail) wtedy zostanie uznany
za ważny,
wszystkie prawidłowo oddane niniejszą drogą głosy z wypełnioną odpowiedzią na pytanie konkursowe
wezmą udział w wyłonieniu zdobywcy Nagrody, zgodnie z pkt. 38 Regulaminu, pod warunkiem, że głosujący
wypełni formularz danych osobowych i wyrazi stosowne zgody, o których mowa w lit. b. powyżej,
Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez
wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów
komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne
korzystające z adresu email, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów
email wyłącznie w celu oddania głosu oraz uczestnictwa w Konkursie.
Głosowanie poprzez SMS dotyczące I Etapu Plebiscytu, które rozpoczyna się w dniu 18 listopada 2021 roku o
godzinie 12:00 zgodnie z informacją słowno-graficzną podaną podczas Konferencji Prasowej poświęconej
Plebiscytowi „Sportowiec Polski 2021 roku” i trwa do dnia 7 stycznia 2022 roku do godz. 16:00, przebiegnie
według następujących zasad:
a. głosujący, aby oddać ważny głos typując kandydata z listy Nominowanych Sportowców, winien w trakcie
Głosowania wysłać wiadomość tekstową (SMS) pod numer Premium SMS 7371 o treści odpowiadającej
przyznanemu numerowi Nominowanego Sportowca, zgodnie z informacją słowną lub/i graficzną zawartą
w materiałach promujących Plebiscyt, emitowanych w Telewizji Polsat lub w gazecie „Przegląd
Sportowy”,
b. głosujący może oddać jeden ważny głos za pomocą jednego SMS-a,
c. głosy otrzymane po zakończeniu Głosowania SMS w I Etapie Plebiscytu nie będą brane pod uwagę w
obliczaniu wyników głosowania z I Etapu Plebiscytu,
d. głosujący oddając głos jednocześnie przystępuje do Konkursu i w dniach 10-14 stycznia 2022 roku otrzyma
z numeru 7371 pytanie konkursowe, na które winien odpowiedzieć pod 7371 zgodnie z informacją zawartą
w SMS-ie z pytaniem konkursowym. Przesłane odpowiedzi na pytanie konkursowe wezmą udział w
wyłonieniu zdobywcy nagrody zgodnie z pkt 38 niniejszego Regulaminu.
e. z jednego numeru telefonu komórkowego można wysłać maksymalnie 30 głosów na danego kandydata w
I etapie Plebiscytu. Kolejne wysłane głosy będą nieważne i nie będą dodawane do sumy głosów danego
kandydata. Po oddaniu 30 głosów nadal można brać udział w Konkursie. Oddanie głosów za pomocą SMS
nie wyklucza też głosowania pozostałymi kanałami.
Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez
wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów
komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające
z adresu email lub numerów telefonów, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych
adresów email wyłącznie w celu oddania głosu.
Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, zostaną anulowane
i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyników.

Obliczanie głosów w ramach I Etapu Plebiscytu
17. Przy obliczaniu wyników w ramach I Etapu Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za
pomocą kuponów wyciętych z gazet „Przegląd Sportowy”, „Fakt”, dodatku do „Fakt” oraz wszystkie ważne
głosy oddane za pomocą strony internetowej www.przegladsportowy.pl i www.polsatsport.pl oraz wszystkie
ważne głosy oddane za pomocą SMS.
18. Obliczenia głosów po I Etapie Plebiscytu dokonuje Komisja lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne
wynajęte do tego zadania.
19. Jeden kupon wycięty z „Przeglądu Sportowego” i „Faktu” dostarcza wymienionym w nim
kandydatom sumy pięćdziesięciu pięciu punktów według kolejności: 1. miejsce – 10 pkt; 2. miejsce – 9 pkt;
3. miejsce – 8 pkt; 4. miejsce – 7 pkt; 5. miejsce – 6 pkt; 6. miejsce – 5 pkt; 7. miejsce – 4 pkt; 8. miejsce
– 3 pkt; 9. miejsce – 2 pkt; 10. miejsce – 1 pkt. Każdy kupon zawiera informację o punktach,
przyznawanych za poszczególne miejsca. Jeden głos oddany przez stronę internetową
www.przeglądsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden)
punkt. Jeden głos oddany przez SMS dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden) punkt.
20. Do II Etapu Plebiscytu – czyli do głosowania SMS na żywo podczas Audycji, przechodzi 10 Nominowanych
Sportowców („Sportowcy Finaliści”), którzy w wyniku głosowania łącznie przez stronę internetową
www.przeglądsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl (Internet), za pomocą SMS oraz za pomocą kuponów
(zgodnie z pkt. 12-14) zdobyli największą liczbę punktów od osób głosujących w I Etapie Plebiscytu.
Przechodząc do II Etapu Plebiscytu 10 Nominowanych Sportowców, którzy uzyskali największą liczbę
punktów w I Etapie Plebiscytu, zachowują punkty zdobyte przez nich w I Etapie Plebiscytu.

Sposoby i zasady głosowania w ramach II Etapu Plebiscytu
21. W dniu 8 stycznia 2022 roku w trakcie Audycji zostanie ogłoszonych 10 Nominowanych Sportowców, którzy
uzyskali największą liczbę punktów w I Etapie Plebiscytu („Sportowcy Finaliści”).
22. Głosowanie w ramach II Etapu Plebiscytu odbywa się wyłącznie za pomocą SMS wysłanego pod numer 7371.
Koszt wysłania SMS-a pod numer 7371 każdorazowo wynosi 3,69 zł z VAT.
23. Głosowanie w ramach II Etapu Plebiscytu rozpocznie się w dniu 8 stycznia 2022 o godzinie 20:00 i zakończy się
zgodnie z informacją słowno-graficzną podaną w trakcie Audycji.
24. Głosujący, aby oddać ważny głos typując kandydata z listy Sportowców Finalistów, winien w trakcie
Głosowania podczas II Etapu Plebiscytu wysłać wiadomość tekstową (SMS) pod numer Premium SMS 7371 o
treści odpowiadającej przyznanemu numerowi Sportowca Finalisty, zgodnie z informacją słowną lub/i graficzną
zawartą w materiałach promujących II Etap Plebiscytu, emitowanych w Telewizji Polsat.
25. Głosujący może oddać jeden ważny głos za pomocą jednego SMS-a.
26. Głosy otrzymane po zakończeniu Głosowania SMS w I Etapie Plebiscytu nie będą brane pod uwagę w
obliczaniu wyników głosowania z II Etapu Plebiscytu.
27. Głosujący oddając głos jednocześnie przystępuje do Konkursu i w dniach 10-14 stycznia 2022 roku otrzyma z
numeru 7371 zadanie konkursowe, na które winien odpowiedzieć pod numer 7371 zgodnie z informacją zawartą
w SMS-e z zadaniem konkursowym. Odpowiedzi na zadanie konkursowe wezmą udział w wyłonieniu zwycięzcy
Nagrody zgodnie z pkt. 38 niniejszego regulaminu.
28. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez
wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów
komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające
z numerów telefonów.
29. Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, zostaną anulowane
i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu głosów oraz nie będą brały udziału w Konkursie.
Obliczanie głosów w ramach II Etapu Plebiscytu i wyłonienie Zwycięzcy Plebiscytu
30. Obliczenia głosów po II Etapie Plebiscytu dokonuje Komisja lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne
wynajęte do tego zadania.
31. Przy obliczaniu głosów w ramach II Etapu Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za
pomocą SMS.
32. Jeden głos oddany przez SMS dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden) punkt.
33. Suma punktów oddanych na danego Sportowca Finalistę jest dodawana do sumy punktów, które Sportowiec
Finalista uzyskał w I Etapie Plebiscytu.
34. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje ten Sportowiec Finalista, który uzyskał największą ilość zsumowanych punktów
z I oraz II Etapu Plebiscytu i otrzymuje on tytuł NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POLSKI 2021 ROKU.
35. Ostateczne wyniki Plebiscytu zostaną podane 8 stycznia 2022 podczas Gali Mistrzów Sportu emitowanej na
antenie TV POLSAT oraz w serwisach: www.przegladsportowy.pl i www.polsatsport.pl, a następnie 10 stycznia
2022 roku na łamach gazety „Przegląd Sportowy”.
Nagroda
36. Dla laureata wybranego spośród uczestników Konkursu przewidziana jest nagroda („Nagroda”) w postaci
samochodu osobowego o wartości 100 000 (sto tysięcy) złotych oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej kwocie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody rzeczowej, która zostanie
przeznaczona na pokrycie podatku od wygranej.
37. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby (i tym samym wygrać Nagrody), które w jakimkolwiek konkursie
SMS organizowanym od 1 grudnia 2019 r. przez Organizatora niniejszego Konkursu lub w jakimkolwiek
konkursie promowanym na antenie Telewizji Polsat wygrały nagrodę przekraczającą kwotę 10 000 zł (dziesięć
tysięcy) złotych brutto, a także ich małżonkowie oraz członkowie ich oraz małżonka/małżonki rodzin w linii
prostej, ich oraz małżonka/małżonki rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również
osób zamieszkałych pod tym samym adresem.
38. Wyłonienie zwycięzcy Nagrody odbędzie się w następujący sposób: Komisja złożona z 5 przedstawicieli
Organizatora ustali osobę uprawnioną do Nagrody spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali
odpowiedź na zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami punktów 12 lub 13 lub 14 lub 27 oraz punktem
37 Regulaminu. Kryterium przyznania nagrody będzie pomysłowość / oryginalność odpowiedzi na pytanie
konkursowe. Zwycięzcą nagrody zostanie 1 (jeden) uczestnik, który według Komisji nadesłał najbardziej
pomysłową / najbardziej oryginalną odpowiedź na zadanie konkursowe.

39. Przedstawiciel Organizatora Konkursu będzie kontaktować się telefonicznie ze zwycięzcą Nagrody. Próba
uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana będzie nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem
oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony
uczestnika i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych
sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W
przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie.
40. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z głosującym uprawnionym do nagrody,
połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi
udziału w Konkursie lub nie spełni warunków uprawniających do otrzymania nagrody – kwalifikacja głosującego
uczestnika jest anulowana i próba wyłonienia uczestnika Konkursu uprawnionego do nagrody, według opisanej
powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu prawidłowego przyznania nagrody.
41. W celu wydania Nagrody zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania.
42. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy do dnia 31 marca 2022 roku, w terminie i miejscu wskazanym przez
Organizatora.
43. Nieodebranie przyznanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
44. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na jej równowartość pieniężną

Przetwarzanie danych osobowych
45.
46.

47.

48.

49.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu i Konkursu i odbywa się zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu oraz Konkursu
(np. nr telefonu) w ramach formularza konkursowego oraz danych adresowych od zwycięzcy Konkursu jest
Organizator tj. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
Organizator, w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu oraz Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestników
podane w trakcie trwania Plebiscytu lub/i Konkursu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia
przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia
skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w
celu realizacji Plebiscytu i Konkursu i (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane
osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez
okres realizacji Plebiscytu i Konkursu (umowa) i mogą być przetwarzane do momentu upływu przedawnienia
roszczeń z tej umowy (6lat) a w przypadku danych osobowych Zwycięzców Konkursu, którym wydano nagrody
– dane są przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod
adresem: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html . W celu realizacji praw należy skontaktować się z
Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe
50. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Zwycięzcy
złożenia pisemnych oświadczeń dotyczących akceptacji warunków regulaminu oraz braku przeciwwskazań do
udziału w Konkursie zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do
odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania
Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
51. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem lub Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora lub
mailowo na adres: katarzyna.drosio@przegladsportowy.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej
do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni roboczych od daty
doręczenia reklamacji do Organizatora.

