Regulamin plebiscytu dwumiesięcznika Gospodyni
"Wybieramy kandydatkę do tytułu Gospodyni Roku 2017"

Art. 1
Plebiscyt użytkowników serwisu www.gospodyni.com.pl pod nazwą "Wybieramy kandydatkę do
tytułu Gospodyni Roku 2017" organizowany jest przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Metalowej 5, kod pocztowy 60-118, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101146, posiadający NIP 778-01-64-903, REGON
nr 630175513 oraz kapitał zakładowy: 1 000 000,00 złotych.

Art. 2
Plebiscyt jest organizowany pod nazwą "Wybieramy kandydatkę do tytułu Gospodyni Roku 2017",
zwany dalej „Plebiscytem”. W ramach Plebiscytu laureatka zostanie wyłoniona na podstawie
zdobytej ilości głosów. Stanie się ona jednocześnie kandydatką czasopisma „Gospodyni” w
głosowaniu „Wieś jest kobietą” Tygodnika Poradnika Rolniczego. Celem Plebiscytu jest wyłonienie
w drodze głosowania, jednej z czternastu bohaterki okładek magazynu Gospodyni,

Art. 3
W Plebiscycie głos może oddać każdy użytkownik serwisu internetowego
www.gospodyni.com.pl.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21.03.2017 r. do 25.06.2017 r.
W dniu 30.06.2017 r. na stronie internetowej www.gospodyni.com.pl zostanie opublikowana
zwyciężczyni Plebiscytu.
Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.gospodyni.com.pl
(dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od
21.03.2017 r. do 25.06.2017 r. do godziny 11:59:59 na następujących warunkach:
uczestnicy powinni zagłosować na wybraną kandydatkę na www.gospodyni.com.pl poprzez
zaznaczenie pola przy wybranej kandydatce. Jedno kliknięcie jest równoznaczne z oddaniem
jednego głosu na wybraną kandydatkę.

Art. 5

Akceptując treść niniejszego regulaminu oddając głos w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Metalowej 5, 60-118 Poznań, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101146, posiadający NIP 778-01-64-903, REGON
nr 630175513 oraz kapitał zakładowy: 1 000 000,00 złotych dla celów organizacji i
przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i
usług Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych
oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania w siedzibie Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma
prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie
dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach
właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na
piśmie.
Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od
Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
tym na podane Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery
telefonów, informacji handlowej od Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. dotyczącej
produktów i usług oferowanych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., a także produktów
i usług podmiotów współpracujących z Polskim Wydawnictwem Rolniczym Sp. z o.o. na
odrębnych zasadach.

Art. 6
Ogłoszenie wyników plebiscytu

Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu na stronie
internetowej www.gospodyni.com.pl w dniu 30.06.2017 r.

Art. 7
Nagrody w plebiscycie

Laureatka wyłoniona głosowaniem użytkowników www staje się kandydatką do plebiscytu „Wieś
jest Kobietą”, którego organizatorem jest Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz otrzymuje pamiątkową
statuetkę. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Art. 8

Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie
pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach
Plebiscytu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin
pozostaje do wglądu na stronie www.gospodyni.com.pl.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10

Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników
przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza
praw Uczestników nabytych przed zmianą.

