
 

        REGULAMIN  PLEBISCYTU 

 

                            SPORTOWIEC ROKU 2018 ZIEMI BRANIEWSKIEJ 

 

 

Postanowienia ogólne  
 

1. I Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Ziemi Braniewskiej 2018  Roku (zwany dalej 

„Plebiscytem”) organizuje Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą w Braniewie przy ulicy Moniuszki 9  

i Miejski Klub Sportowy Zatoka Braniewo z siedzibą w Braniewie przy ulicy Botanicznej 4 zwane 

dalej „Organizatorem”. 

 

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – najlepszego Sportowca 

Roku 2018 Ziemi Braniewskiej  w trzech kategoriach: 

I. Sportowca Roku 2018 Ziemi Braniewskiej 

II. Młodzieżowego Sportowca Roku 2018 Ziemi Braniewskiej 

III. Piłkarza Roku 2018 MKS Zatoka Braniewo  

 

3. Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie 

mkszatoka.futbolowo.pl, sport.brbraniewo.pl, braniewo.wm.pl.  

Lista kandydatów będzie emitowana w lokalnej prasie, a także dostępna na stronie internetowej 

mkszatoka.futbolowo.pl, sport.brbraniewo.pl, www.braniewo.wm.pl i funpage`u Plebiscytu na  

facebook.com. 

 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytowa (zwana dalej 

„Komisją”). 

 

5. W skład Komisji wchodzą: 

 

Tomasz Rebell - Prezes Zarządu MKS Zatoka Braniewo – Przewodniczący Komisji 

Marta Wychowaniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 

Agnieszka Leśniak – sport.brbraniewo.pl 

Aleksandra Jakimczuk - IKAT Braniewo 

Marcin Końpa - MKS Zatoka Braniewo 

 

6. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

7. Plebiscyt składa się z dwóch etapów: 

 

a. zbieranie kandydatur do tytułu Sportowca Roku 2018 Ziemi Braniewskiej  

 

b. głosowania. 

 

Zbieranie kandydatur 
 

8. Zbieranie kandydatur do tytułu Sportowca Roku 2018 Ziemi Braniewskiej  odbywać się będzie  

w dniach 7 - 14 stycznia 2019 r.  

9. Kandydata można zgłosić w jeden z następujących sposobów: 

 

a. za pomocą poczty elektronicznej, nadsyłając wypełnione zgłoszenie na adres  

1. zatokabraniewo@wmzpn.pl 

http://mkszatoka.futbolowo.pl/
http://sport.brbraniewo.pl/
http://www.braniewo.wm.pl/
http://mkszatoka.futbolowo.pl/
http://sport.brbraniewo.pl/
http://www.braniewo.wm.pl/


2. biuro@brbraniewo.pl 

 

 

b. dostarczając wypełnione zgłoszenie osobiście do siedziby Organizatora MOS Braniewo  

ul. Moniuszki 9, do Biura „Rejestr” ul. Rzemieślnicza 2 i w Biurze IKAT ul. Spacerowa 3. 

 

10. Pełne zgłoszenie kandydata (załącznik nr 1 pod Regulaminem) powinno zawierać: 

 

a) imię i nazwisko kandydata 

 

b) kategorię wiekową 

 

S-senior 

M-młodzieżowiec urodzeni po roku 1999 

 

c) 2-3 fotografie zgłaszanego sportowca - mile widziane 

 

d) podpisaną przez sportowca zgodę na udział w Plebiscycie oraz akceptację Regulaminu,  

a w przypadku Sportowca niepełnoletniego zgodę jednego z rodziców (załączniki pod 

Regulaminem). 

 

e) dyscyplinę i osiągnięcia sportowe w 2018 roku 

 

f) kontakt telefoniczny do kandydata. 

 

11. Pięciu Kandydatów na Piłkarza Roku 2018 MKS Zatoka Braniewo wybiorą zawodnicy Klubu, 

uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich IV ligi w roku 2018 oraz członkowie Zarządu na 

podstawie wewnętrznego głosowania. 

 

12. Za ostateczny kształt listy Nominowanych Sportowców odpowiada Komisja Plebiscytowa. 

 

 

Głosowanie 
 

13. Do głosowania uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie 

reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce 

zamieszkania 

 

14. Głosowanie odbywać się będzie poprzez system sms premium, udostępnionego przez 

organizatora. 

 

15. Głosowanie poprzez system sms premium rozpocznie się 15.01.2019 roku, będzie trwać do 

30.01.2019 roku do godziny 23:59:59 i przebiegać będzie według następujących zasad: 

 

a) WYSŁANIE SMS - jeden wysłany sms premium  to 1 głos w plebiscycie na jednego kandydata. 

Głosujący w plebiscycie za pomocą sms premium może oddać dowolną liczbę głosów na 

dowolnego kandydata przez cały okres trwania plebiscytu,  

 

b) aby zagłosować na SWOJEGO KANDYDATA za pomocą sms premium należy wysłać sms z 

numerem kandydata na specjalny numer. Szczegółowa instrukcja do głosowania zostanie 

umieszczona na stronach mkszatoka.futbolowo.pl oraz  sport.brbraniewo.pl po etapie przyjmowania 

zgłoszeń. 

http://mkszatoka.futbolowo.pl/
http://www.sport.brbraniewo.pl/


 

 

 

c) koszt wysłania jednego sms premium to 1,23 zł (1zł + VAT). 

 

 

Obliczanie głosów 

 

16. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa lub na jej zlecenie osoby prawne albo 

fizyczne. 

 

Nagrody dla Najlepszego Sportowca Roku 2018 Ziemi Braniewskiej. 
 

 

17. Nagrodzeni zostaną Sportowcy, którzy zajmą 5 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach. 

Sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów w swojej Kategorii otrzyma tytuł Sportowca 

Roku 2018 Ziemi Braniewskiej, Młodzieżowego Sportowca Roku 2018 Ziemi Braniewskiej oraz 

Piłkarza Roku 2018 wraz z pucharem. Pozostali laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki oraz 

nagrody rzeczowe. 

 

 

18. Nagrody zostaną wręczone podczas I Balu Sportowca Ziemi Braniewskiej w dniu 01.02.2019 

roku w Jarzębinowym Ogrodzie. Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach zostaną powiadomieni 

telefonicznie w dniu 31.01.2019 i zaproszeni na uroczyste odebranie nagród. 

Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronach: 

www.braniewo.wm.pl 

www.sport.brbraniewo.pl 

www.mkszatoka.futbolowo.pl  

 

 

 

RODO 
 

Ochrona danych osobowych. 

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 - RODO) Organizator 

podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu 

(osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego 

Regulaminu. Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2018 Ziemi 

Braniewskiej”  

 

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH  

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych 

jesteśmy my, czyli MKS Zatoka Braniewo i IKAT Gazeta Braniewska . We wszelkich kwestiach 

dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas 

inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail:biuro@twojepodatki.eu  

 

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla 

którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod 

nazwą „Sportowiec Roku 2018” (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. 

http://www.braniewo.wm.pl/
http://www.sport.brbraniewo.pl/
http://www.mkszatoka.futbolowo.pl/
mailto:biuro@twojepodatki.eu


Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu 

plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do 

plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez 

głosowanie, gdy głosujesz. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali 

Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub 

elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz 

archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych 

osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach 

rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu 

dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te 

będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 

osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu 

bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię 

o tym. 

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i 

wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana 

umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania 

umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także 

danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny. Jeżeli pozyskujemy 

Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak 

spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody. 

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: nasi 

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, 

by mogli wykonać swoje obowiązki, podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych 

osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy 

podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium 

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania 

Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane 

osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać 

będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez  12 

miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Dane przetwarzane dla potrzeb 

marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali 

do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 12 miesięcy 

od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych 

oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 12 miesięcy od końca roku, w którym zakończył się 

plebiscyt.  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub 

zanonimizowane. 

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ 

NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci 

szereg uprawnień. Twoje prawa to: a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych 

oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia 

przetwarzania; b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych 

w celach marketingu bezpośredniego; c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z 

Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym 

zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; d. prawo do przenoszenia 

danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody; e. jeżeli 

podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas 

Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: droga mailową, wysyłając maila na adres: 

biuro@twojepodatki.eu.  

7. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub 

wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce 

jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały 

pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie. 

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie 

Twoich danych osobowych: 

a.imię i nazwisko  

b.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;  

c.nazwa klubu, w którym trenuje zgłaszany kandydat  

d.kontaktowy numer telefonu  

e.numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu 

f.adres e-mail, jeśli dostarczysz nam dane przez e-mail. 
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