REGULAMIN
Plebiscytu „Autentyczna Kobieta Roku 2020”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki Plebiscytu
„Autentyczna Kobieta Roku 2020” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Fundację dla Kobiet Autentycznych z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Urodzajnej 10, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS
0000758041.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie
wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Pod poszczególnymi pojęciami w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) zgłoszenia – wszystkie wnioski złożone na adres fundacja@kobietaautentyczna.pl lub za
pomocą formularza udostępnionego na FB
b) kandydatki – osoby, których wnioski zostały przesłane na adres e-mail lub poprzez
formularz
c) nominowane – osoby wybrane spośród kandydatek, które po głosowaniu jury
przechodzą do II etapu Plebiscytu
d) laureatki – osoby z największą ilością głosów oddanych w glosowaniu internetowym

§ 2 Cel Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie trzech laureatek w kategorii Autentyczna Kobieta Roku 2020
2. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas II Urodzin Fundacji dla Kobiet
Autentycznych 3 grudnia 2020 r. w siedzibie Firmy Silcare oraz na stronie
www.kobietaautentyczna.pl i Social mediach.

§ 3 Kryteria zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:


dane kontaktowe kandydatki (e-mail lub telefon)



opis historii



uzasadnienie zgłoszenia



dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail lub telefon)

W przypadku Nominowanych potrzeba uzupełnienia:


zgodę na przetwarzanie danych podpisany przez Nominowaną



zdjęcie Nominowanej

2. 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.
3. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, spełniające wymagania
określone niniejszym Regulaminem. W przypadku nominacji osoby niepełnoletniej na jej udział
w Plebiscycie musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
4. Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje do momentu zakończenia
trwania Plebiscytu, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury
z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: fundacja@kobietaautentyczna.pl. W takim
przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia.
Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.
5. Kandydat, lub opiekun prawny kandydata, który w czasie trwania Plebiscytu przekaże zdjęcia na
potrzeby Plebiscytu w celu ich publikacji oświadcza, że:


Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie
prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że
osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich
wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców
oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym
Regulaminie.



Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego
i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego
wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do
wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania
zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).



Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych
praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania
zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na
potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie
będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru
nad sposobem korzystania z fotografii.



Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym
w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw
osób trzecich.

§ 4 Czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt rozpoczyna się 21 października 2020 roku możliwością oddawania głosów poprzez
formularz dostępny na FB lub wysłanie zgłoszeń na adres mailowy
fundacja@kobietaautentyczna.pl
2. Zgłaszanie kandydatek trwa od 21 października do 20 listopada 2020 roku.
3. 23 listopada 2020r. zostają ogłoszone Nominacje i zostaje włączone głosowanie internetowe,
które będzie trwało do 28 listopada 2020r.

§ 5 Sposób głosowania

1. Głosowanie na Nominowaną odbywać się będzie za pomocą KLIK-a oddanego za
pośrednictwem social mediów lub innego formularza ankietowego. Do oddania głosu uprawniona
jest każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Jedna osoba może oddać głos jeden raz.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie klików
oddanych za pośrednictwem ankiety on – line.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej nominowanych będzie miało taką samą liczbę głosów
zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01 grudnia 2020r. o godz. 12:00 za pomocą social mediów
oraz strony internetowej www.kobietaautentyczna.pl

§ 6 Nagrody

1. Każda z Laureatek otrzyma następujące nagrody:


Promocja Laureatki i jej działalności przez rok w social mediach Fundacji;



Kosz kosmetyków od Partnera Plebiscytu – Silcare sp. z o.o.sp.k.



Statuetka i dyplom



Zaproszenie do współpracy z Fundacją dla Kobiet Autentycznych jako Gość Specjalny
na Spotkaniach Kobiet Autentycznych

2. Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie
Laureata Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy. 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 Kandydata.
W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody
powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych 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.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację dla Kobiet Autentycznych
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Urodzajnej 10, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod
numerem KRS 0000758041. ,adres e-mail fundacja@koboetaautentyczna.pl

1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
- art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art., 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na
administratorze,
- art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na promocji
działań Administratora w celach związanych z Plebiscytem
2) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – podwykonawcy, podmioty świadczące
usługi księgowe, uczestnicy Plebiscytu, na rzecz Administratora
3) informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.
Nadto informujemy, że :
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniego
kontaktu,
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /oraz
umownym udziału w Plebiscycie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował
niemożnością udziału w Plebiscycie.
5) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym
profilowaniu).

