
Regulamin Plebiscytu „Łowiecki Kadr” oraz „Łowiecka Szpalta”

§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Plebiscyt „Łowiecki Kadr” oraz
„Łowiecka Szpalta”, zwane dalej łącznie Plebiscytem.

2. Organizatorem Plebiscytu „Łowiecki Kadr” oraz „Łowiecka Szpalta” jest Zarząd Główny
PZŁ z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35, zwany dalej - „Organizatorem”.

3. „Głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która odda swój głos na
jednego  z  kandydatów  w  Plebiscytach  za  pośrednictwem strony  internetowej  o  adresie
stronie internetowej https://www.pzlow.pl/plebiscyt-2022/  w kategoriach „Łowiecki Kadr”
w przypadku oddania głosu na kanał wideo oraz „Łowiecka Szpalta” w przypadku oddania
głosu na blog.

4. „Kandydatem”  jest  osoba  fizyczna,  która  dokona  skutecznego  zgłoszenia  na  zasadach
określonych w niniejszym regulaminie. 

5. Oddanie głosu (głosów) w Plebiscycie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu
Plebiscytu

6. Ze  względu  na  zastosowane  rozwiązanie  informatyczne,  oddanego  głosu  (głosów)  nie
można wycofać

§2
Zgłoszenie do Plebiscytu

1. Uczestniczyć w Plebiscycie w charakterze Kandydata może wyłącznie osoba nominowana
przez ZG PZŁ, która zaakceptuje niniejszy Regulamin. Przyjęcie nominacji  i  akceptacja
regulaminu skutkuje wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym  do  prawidłowego  przeprowadzenia  Plebiscytu.  O  nominacji  Organizator
powiadamia  drogą  elektroniczną.  Również  drogą  elektroniczną  następuje  przyjęcie
nominacji przez Kandydata.

2. W przypadku Plebiscytu „Łowiecki Kadr” Kandydat musi spełniać następujące warunki:
- treści wideo muszą być ściśle związane z tematyką łowiecką przedstawiające łowiectwo w
pozytywnym świetle
- materiały wideo muszą być emitowane w miarę cyklicznie
-  profil  emitujący  treści  wideo  musi  być  aktywny  przez  co  najmniej  6  miesięcy  przed
przyjęciem nominacji
- publikowane materiały nie mogą naruszać dóbr osób trzecich, naruszać zasad koleżeństwa,
bądź w sposób rażący stać w sprzeczności z etyką łowiecką.

3. W przypadku Plebiscytu „Łowiecka Szpalta” Kandydat musi spełniać następujące warunki:
- treści pisane muszą być ściśle związane z tematyką łowiecką i przedstawiające łowiectwo
w pozytywnym świetle
- materiały pisane muszą być emitowane w miarę cyklicznie
-  profil  emitujący  treści  pisane  musi  być  aktywny  przez  co  najmniej  6  miesięcy  przed
przyjęciem nominacji
- publikowane materiały nie mogą naruszać dóbr osób trzecich, naruszać zasad koleżeństwa,
bądź w sposób rażący stać w sprzeczności z etyką łowiecką.

4. Kandydaci mogą być nominowani do obu Plebiscytów, jeśli spełniają odpowiednie wymogi
Regulaminu.
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5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyboru  Nominowanych  odpowiadających
wymaganiom Plebiscytu.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 IX 2022 r. O przyjęciu zgłoszeń Nominowanych
będzie  decydowała  data  faktycznego  wpłynięcia  na  dedykowany  adres  poczty
elektronicznej.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  terminu  nadsyłania
zgłoszeń.

7. Treści  umieszczane  na  blogach  i  kanałach  wideo  nie  mogą  zawierać  jakichkolwiek
obraźliwych,  bezprawnych  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób  niestosownych,  wulgarnych,
rasistowskich, ksenofobicznych treści.

§ 3
Zasady głosowania

1. Nominowani przez Organizatora, przez cały okres trwania Plebiscytu w celu umożliwienia
oddawania  głosów  przez  internautów  będą  prezentowani  na  stronie  internetowej
https://www.pzlow.pl/plebiscyt-2022/     .

2. Głos  na  danego  kandydata  zostanie  oddany  w  momencie  kliknięcia  opcji  wyboru  na
dedykowanej stronie internetowej z zastrzeżeniem ust. 4.

3. O prawidłowości oddania głosu poinformuje odpowiedni komunikat systemowy.
4. Głosujący ma możliwość wyboru jednego z kandydatów w danej kategorii i  głosowania

tylko jeden raz w jednej kategorii.
5. Głosujący nie może doprowadzać do destabilizacji strony internetowej i działać w zamiarze

oddania wielu głosów w jednej kategorii przy wykorzystaniu m.in. :
a. skryptów automatyzujących proces głosowania.
b. podszywania się pod inne osoby.
c. zakładania wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu w danej kategorii.
d. oddawanie  głosów  z  rożnych  lokalizacji  w  celu  utrudnienia  działania  procesów

weryfikacyjnych.
6. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.

§ 4
Publikacja wyniku

1.Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu.
2. Wynik głosowania oraz pozostałe informacje związane z wynikiem będą opublikowane na stronie
https://www.pzlow.pl/plebiscyt-2022/      oraz w innych nośnikach przekazu informacji dostępnych dla
ZG PZŁ.
3. ZG PZŁ przewiduje wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom Plebiscytu. 
4. Uroczyste ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas krajowych obchodów „Hubertusa”
w Malborku, w dniu 8 października 2022 roku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystego ogłoszenia wyników.
5.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  dane  uniemożliwiające
skontaktowanie się z Laureatem. W wypadku niemożności skontaktowania się ewentualna nagroda,
bądź wyróżnienie przepada po 30 dniach od ogłoszenia wyników Plebiscytu, o którym mowa w pkt.
4 par. 4

§ 5
Prawa autorskie
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1. Przyjęcie Nominacji do Plebiscytu jest równoznaczne z oświadczeniem Nominowanego, że
przysługują  mu  autorskie  prawa  osobiste  i  nieograniczone  prawa  majątkowe,  jest
uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografiach oraz
wideo,  a  także  że  przyjmuje  na  siebie  odpowiedzialność  wobec  Organizatora  za  wady
prawne materiałów, w tym brak praw wymienionych powyżej odnośnie twórczości, która
stanowi podstawę nominowania do Plebiscytu

2. Każdy Nominowany stosownie do postanowień zawartych w paragrafie poprzedzającym,
udziela  zgody Organizatorowi na prezentację oraz niewyłączne tworzenie treści zależnych
związanych z twórczością nominowanego oraz jego wizerunku na potrzeby konkursu wraz z
wykorzystaniem  materiałów  zawartych  na  kanałach  wideo  lub  blogach  należących  do
uczestników  konkursu  w  zakresie  niezbędnym  do  właściwego  zaprezentowania
Nominowanego.

§ 6
RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia  27.04.2016r.  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 119,  s.  1;  dalej:  „RODO”),  Polski
Związek Łowiecki – Zarząd Główny informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest:  Polski  Związek  Łowiecki  –  Zarząd
Główny  z  siedzibą  w  Warszawie  (00-029)  przy  ul.  Nowy  Świat  35,  legitymujący  się
numerem NIP: 526-030-04-63, REGON:000742279 (dalej: „PZŁ”, „Administrator”).

2. W  Polskim  Związku  Łowieckim  –  Zarządzie  Głównym  wyznaczony  został  Inspektor
Ochrony Danych (dalej: „IOD”),  adres: Kancelaria "POMORSKI" Doradztwo Podatkowe
sp. z.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z
którym można kontaktować się pod adresem e-mail:  ochronadanych@pzlow.pl, numerem
telefonu: 667 574 218 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Kandydatów w związku
z zgłoszeniem do plebiscytu:

a) imię, nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail.
d) numer telefonu kontaktowego

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji Plebiscytu „Łowiecki Kadr” oraz „Łowiecka Szpalta”
b) wykonania  ciążących  na  Administratorze  obowiązków  prawnych  związanych  

z  wykonywaniem  autorskich  praw  majątkowych  do  przesłanych  do  plebiscytu
materiału.

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a) w zakresie celu oznaczonego w pkt. 4a – wykonanie umowy, której stroną jest osoba,
której  dane dotyczą,  lub podjęcie  działań na żądanie osoby, której  dane dotyczą,
przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

b) w  zakresie  celu  oznaczonego  w  pkt  4b  –  wypełnienie  obowiązku  prawnego
ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
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c) w zakresie celu oznaczonego w pkt 4c - prawnie uzasadniony interes realizowany
przez  Administratora  polegający  na  konieczności  prowadzenia  prawidłowej
gospodarki finansowej i obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez trwania Plebiscytu „Łowiecki Kadr”
oraz  „Łowiecka  Szpalta”,  a  także  przez  okres  niezbędny  do  wykonania  zadań
Administratora  oraz  realizacji  obowiązku  archiwizacyjnego,  które  wynikają  z  przepisów
prawa, w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane  do  momentu  ich  przedawnienia,  wynikającego  z  przepisów Kodeksu
cywilnego.  Po  upływie  ww.  terminów  Pani/Pana  dane  będą  usuwane  lub  poddawane
anonimizacji.

7. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być/będą:  przedsiębiorstwa  pocztowe,
firmy  kurierskie/transportowe,  firmy  zapewniające  wsparcie  IT  dla  Administratora,
partnerzy  handlowi  Administratora,  firmy  świadczące  usługi  doradcze,  organy  ochrony
prawnej.

8. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do
realizacji udziału w plebiscycie „Łowiecki Kadr” oraz „Łowiecka Szpalta”. Konsekwencją
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
Plebiscycie „Łowiecki Kadr” oraz „Łowiecka Szpalta” zarówno w roli  Kandydata,  jak i
Głosującego.

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22
531  03  01,  e-mail:  kancelaria@uodo.gov.pl)  jeżeli  uzna  Pani,  że  przetwarzanie  narusza
przepisy RODO.

12. Źródłem pochodzenia Pani danych osobowych są:
a. Udział w Plebiscycie „Łowiecki Kadr” oraz „Łowiecka Szpalta”
b. Źródła  publicznie  dostępne,  w  tym  sieć  Internet  (w  szczególności:  baza  Centralnej

Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  baza  wyszukiwarki  Krajowego
Rejestru  Sądowego,  strony internetowe,  na których zostały  umieszczone Pani/Pana dane
osobowe).

13. Pani/Pana  dane  nie  będą  poddane  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§7
Postanowienia końcowe

1.  Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie Plebiscytu jest Madgalena Raban
m.raban@pzlow.pl oraz Artur Hampel a.hampel@pzlow.pl tel. 798 792 575

2.  W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony plebiscytu, za pomocą której
odbywa  się  głosowanie  online,  należy  e-mailowo  skontaktować  się  z  Organizatorem.
Dedykowany adres poczty elektronicznej umieszczony jest na stronie internetowej plebiscytu.
W ciągu 7 dni roboczych Organizator udzieli odpowiedzi zgłaszającemu nieprawidłowości w
funkcjonowaniu systemu głosującego.
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3. W  celu  skorzystania  z  głosowania  online  należy  mieć  dostęp  do  internetu  oraz  sprzęt  z
systemem operacyjnym umożliwiającym właściwą obsługę strony do głosowania, np. komputer,
laptop, tablet, smartfon.

4. Organizator  dołoży  należytej  staranności,  aby  zminimalizować  zagrożenie  wynikające  z
użytkowania  stron  do  głosowania  pod  kątem złośliwego  oprogramowania,  jednakże  zwraca
uwagę na bezpieczeństwo cybernetyczne i nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiednich
zabezpieczeń na sprzęcie głosującego.

5. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Głosującego niezgodnych
z  Regulaminem  lub  z  obowiązującymi  przepisami,  Organizator  może  przetwarzać  dane
osobowe Głosującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

6. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Kandydata naruszającego
Regulamin  już  w  trakcie  trwania  Plebiscytu,  Organizator  może  przetwarzać  dane  osobowe
Kandydata w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz wykreślić z listy
głosowań wraz z przepadkiem oddanych w plebiscycie na Kandydata głosów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania bądź unieważnienia Plebiscytu w każdym
momencie jego trwania bez podania przyczyny.

8. W przypadku wystąpienia stanu siły wyżej, w tym zagrożenia epidemicznego, Organizator jest
uprawniony do odwołania lub przesunięcia  terminu Plebiscytu.  W takim przypadku terminy
ulegają̨ analogicznemu przesunięciu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa

powszechnie obowiązującego.
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