
 

Regulamin plebiscytu online „Nagroda Czytelników” edycja 2023 

 

 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorami konkursu są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w 

Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim (zwane dalej Organizatorami).  

2. Wszelkie prawa do Plebiscytu „Nagroda Czytelników” oraz wszelkie prawa własności intelektualnej 

związanej z Plebiscytem przysługują Organizatorom.  

3. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania online w Plebiscycie „Nagroda Czytelników”.  

4. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, 

która odda swój głos online na jedną z książek zgłoszonych do konkursu „Lubuski Wawrzyn Literacki 

2022” oraz „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2022” w plebiscycie „Nagroda Czytelników” za pośrednictwem 

strony internetowej o adresie: www.wawrzyny.norwid.net.pl. 

5. Biorący udział w głosowaniu, przed wzięciem udziału w głosowaniu online, musi zaakceptować ́

niniejszy Regulamin przez zaznaczenie właściwej opcji na powyższej stronie internetowej w procesie 

głosowania.  

 

§2 Zasady głosowania online 

1. Do konkursu dopuszczone zostaną tylko książki spełniające wymogi formalne określone w 

regulaminach „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2022” oraz „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 

2022”.  

2. Konkurs rozpocznie się 30 stycznia 2023 roku, po zakończeniu przyjmowania książek do „Lubuskiego 

Wawrzynu Literackiego” oraz „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego”. Zakończenie konkursu nastąpi 15 

lutego 2023 r.  

3. Informacje o kandydatach do plebiscytu wybranych przez Organizatorów będą ̨prezentowane przez 

co najmniej 2 tygodnie na stronie internetowej „Lubuskich Wawrzynów” 

www.wawrzyny.norwid.net.pl.  

4. Biorący udział w głosowaniu ma możliwość ́wyboru jednego z kandydatów i głosowania tylko jeden 

raz. Jeżeli ten sam Biorący udział w głosowaniu zagłosuje kilka razy, pod uwagę ̨ będzie brany tylko 

pierwszy jego głos.  

5. Na potrzeby głosowania online gromadzone będą ̨adresy e-mail oraz imiona i nazwiska osób, które 

wysłały swój głos i czas oddania głosu. Inne dane głosujących nie będą ̨przechowywane.  

6. Głos na danego kandydata zostanie oddany w momencie kliknięcia na stronie internetowej pod 

zdjęciem publikacji kandydata na przycisk „Tak”.  

7. Organizatorzy podliczają głosy internautów po zakończeniu głosowania, a wynik głosowania będzie 

opublikowany na stronie.  



8. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać ́ do destabilizacji strony internetowej oraz 

dostarczać ́treści o charakterze bezprawnym.  

9. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.  

10. Podczas Gali Lubuskich Wawrzynów 2022 wśród głosujących zostanie wylosowana jedna nagroda. 

Losowanie odbędzie się pod nadzorem komisji. 

§3 Dane osobowe 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 1 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, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego 

określonego w artykule 13 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udział w głosowaniu, co będzie 

traktowane jako udzielona zgoda (art.6 ust. 1 lit. a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą 

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F 

RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

5. Dane pozyskiwane są od głosującego.  

6. Dane osobowe głosujących będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora (4 lata), chyba że Głosujący wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego 

danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 

określonym przepisami prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Autor książki, która zbierze najwięcej głosów w plebiscycie, otrzyma statuetkę oraz nagrodę 

finansową. W przypadku większej liczby autorów zwycięskiej publikacji nagrodzeni otrzymują jedną 

statuetkę, natomiast nagroda finansowa przyznana będzie w równych częściach wszystkim autorom.  

2. Z tytułu przyznanych nagród Organizatorzy konkursu odpowiedzialni są za pobranie i odprowadzenie 

do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 



Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 2021 poz. 1128 z 

późn. zm.).  

3. W przypadku uzyskania przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną informacji o działaniach 

Biorącego udział w głosowaniu niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami 

(niedozwolone korzystanie) - może ona przetwarzać ́dane osobowe Biorącego udział w głosowaniu w 

zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.  

4. Uroczystość wręczenia „Nagrody Czytelników” odbywa się w ostatni czwartek lutego (podczas gali 

„Lubuskich Wawrzynów”) w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana 

Norwida w Zielonej Górze.  

5. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą ̨ której 

odbywa się ̨ głosowanie online lub z samym głosowaniem online, należy pisemnie lub e-mailowo 

skontaktować ́ się ̨ z Organizatorami. W ciągu 7 dni roboczych Biorący udział w głosowaniu otrzyma 

odpowiedź zwrotną od Organizatorów.  

6. Niniejszy Regulamin można utrwalić ́w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego. 


