
Regulamin Plebiscytu „Polskie ośrodki sportowe” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Polskie ośrodki 
sportowe” (dalej zwanym „Plebiscytem”), którego celem jest promocja obiektów 
sportowych, które zostały odrestaurowane lub zmodernizowane w ostatnim czasie 
oraz wyłonienie przez słuchaczy najbardziej atrakcyjnego z nich, który uzyska tytuł 
„Najatrakcyjniejszy obiekt sportowy”. 

2. Organizatorem Plebiscytu jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, 
al. Niepodległości 77/85, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000017753, NIP 521-04-14-265, BDO: 000391438, kapitał zakładowy 16 366 300 
zł, wpłacony w pełnej wysokości; dalej zwanym „Organizatorem”. 

3. Plebiscyt organizowany jest we współpracy merytorycznej z Totalizatorem 
Sportowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 
Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982, dalej 
zwanym „Partnerem”. 

4. Miejscem ogłoszenia Plebiscytu są:  

1) strona internetowa Programu Pierwszego Polskiego Radia – informacja o 
Plebiscycie z linkiem przekierowującym na stronę i zakładkę Plebiscytu na 
portalu Polskiego Radia www.plebiscytjedynka.polskieradio.pl/, 

2) antena Jedynki – Programu Pierwszego Polskiego Radia. 

5. Regulamin Plebiscytu (zwany dalej „Regulaminem”) dostępny jest w siedzibie 
Organizatora na podstronie na portalu polskieradio.pl. 

 

§ 2. 

Cel Plebiscytu 

Celem Plebiscytu jest: 

1) zachęcenie słuchaczy do głosowania i wyłonienia najbardziej atrakcyjnego 
odrestaurowanego obiektu/ośrodka  sportowego, 

2) promocja polskich ośrodków i obiektów sportowych wśród społeczeństwa. 

 

§ 3. 

Uczestnicy Plebiscytu 

Uczestnikami Plebiscytu (dalej zwanym jako „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby 
fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające 
wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być 
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pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz Partnera Plebiscytu, a także 
członkowie ich najbliższych  rodzin. 

§ 4. 

Przebieg i czas trwania Plebiscytu 

1. Redakcja Programu Pierwszego Polskiego Radia w okresie od dnia 31 lipca do dnia 
21 sierpnia 2021 r. przygotuje i wyemituje cykl czterech około 2-minutowych audycji 
prezentujących 4 polskie obiekty/ośrodki sportowe odrestaurowane w ostatnim 
czasie spośród listy obiektów otrzymanej od Partnera Plebiscytu, które będą 
nominowane do tytułu „Najatrakcyjniejszy obiekt sportowy”. Co tydzień jedna 
audycja zostanie wyemitowana w sobotę w ramach pasma „Lato z Radiem”, między 
godz. 9.00 a 12.00. Organizator ma możliwość zmiany terminów emisji w/w audycji. 

2. Wyboru „Najatrakcyjniejszego obiektu sportowego” w Plebiscycie dokonują 
Uczestnicy głosując na jeden wybrany obiekt/ośrodek sportowy prezentowany na 
podstronie internetowej www Plebiscytu. O wyborze zwycięskiego obiektu/ośrodka 
decyduje najwyższa suma prawidłowo oddanych na niego głosów Uczestników. 

3. Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie z jednego adresu IP (tj. od godziny 
00:00:00 do godz. 23:59:59  danego  dnia  trwania Plebiscytu). 

4. Uczestnik wskazuje jeden wybrany obiekt/ośrodek sportowy spośród listy 10 
obiektów/ośrodków zamieszczonych w zakładce Plebiscytu na podstronie 
internetowej Jedynki www.plebiscytjedynka.polskieradio.pl/ w terminie od godz. 
6.00 w dniu 31 lipca do godz. 20.00 w dniu 22 sierpnia 2021 r. poprzez kliknięcie 
na wybrany przez siebie obiekt/ośrodek. 

5. Wskazanie  obiektu przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem i 
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. W audycji „Lato z Radiem” na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia w 
dniu 30 sierpnia, między godz. 9.00 a 12.00 zostanie podana nazwa zwycięskiego 
obiektu/ośrodka wyłonionego przez Uczestników, który otrzyma tytuł 
„Najatrakcyjniejszego obiekty sportowego”.  

7. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu będzie czuwać Komisja powołana przez 
Organizatora. W skład ww. Komisji wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora oraz 
jeden przedstawiciel Partnera Plebiscytu. 

 

§ 5. 

Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej 
zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach 
Plebiscytu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana 
„Administratorem”). 
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2. Uczestnicy Plebiscytu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii 
danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania a 
w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.  

3. Uczestnicy Plebiscytu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w 
zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez 
Uczestników Plebiscytu jest wymagane do udziału w Plebiscycie.   

4. Uczestnik przystępując do Plebiscytu, wyraża zgodę na publikację swoich danych 
osobowych (imię i nazwisko). 

5. Do zakończenia Plebiscytu Uczestnik Plebiscytu może cofnąć zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem 
Plebiscytu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o 
temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy 
podać nazwę Plebiscytu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Plebiscycie 
dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z 
Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Plebiscycie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże 
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-
mail: iod@polskieradio.pl. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez 
Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z 
realizacją Konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia 
zakończenia Plebiscytu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich 
przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

11. Uczestnikom Plebiscytu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Plebiscytu, Administrator nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 



1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Regulamin nie przewiduje możliwości składania skarg. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu  
w trakcie trwania Plebiscytu. 

4. Plebiscyt prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 209 z późn. zm.). 


