Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach niniejszego Plebiscytu
„Osobowość Roku 2016” (dalej zwany „Konkursem”) jest Mariusz Pujszo i Consuella
Pujszo, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "Excellent Events Mariusz
Pujszo i Consuella Pujszo spółka cywilna", Dragonów 2/51, 00 – 467 Warszawa. Dane
osobowe Zgłaszającego zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia
Laureata Konkursu i wydania nagród oraz w celach marketingowych. Dane osobowe
Zgłaszającego mogą zostać udostępnione Kandydatowi w trakcie procesu rejestracji w
Konkursie. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

R E G U LA M I N P L E B I S C Y T U
„OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 ”
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
§1
[Regulamin, Organizator, ogłoszenie]
1. Regulamin Plebiscytu „Osobowości Roku 2016” (dalej zwany „Regulaminem”)
określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Osobowości Roku 2016” (dalej zwany
„Konkursem”).
2. Regulamin Konkursu reguluje w szczególności: terminarz, warunki uczestnictwa, skład
i sposób funkcjonowania komisji konkursowej, zasady wyłonienia zwycięzcy, nagrodę
i procedurę jej wręczenia.
3. Zgłaszający/Kandydat/Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszystkich postanowień
Regulaminu.
4. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
i przepisach powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Organizatorem Konkursu jest: Mariusz Pujszo i Consuella Pujszo prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą "Excellent Events Mariusz Pujszo i Consuella
Pujszo spółka cywilna", ul. Dragonów 2/51, 00 – 467 Warszawa, numer NIP:
7010440425, numer REGON: 147437289 (dalej zwana "Organizatorem").
6. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
7. Organizator ogłasza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod
adresem www.osobowosciisukcesy.pl (dalej zwana „Stroną Internetową”).
8. Organizator w ogłoszeniu na Stronie Internetowej zamieszcza główne informacje
o organizowanym przez siebie Konkursie oraz odesłanie do niniejszego Regulaminu.
9. Organizator Konkursu zamieszcza na stronie www.osobowosciisukcesy.pl zmiany
Regulaminu. Od chwili pierwszej publikacji Regulaminu zmiany Regulaminu mogą
następować wyłącznie na korzyść Zgłaszających/Kandydatów/Uczestników.

10. Wiążące są wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe
i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
11. Do Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym z
zastrzeżeniem, że:
a)

Uczestnicy Konkursu nagradzani są, wedle uznania Kapituły, za całokształt
działań w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r. i nie są zobowiązani
do wykonania oznaczonej, szczególnej czynności w zamian za Nagrodę, w okresie
od ogłoszenia Konkursu do jego rozstrzygnięcia.

b)

Uczestnikom nie przysługuje roszczenie względem Organizatora o nagrodę z tego
powodu, że dokonali jakiejkolwiek czynności lub spełnili przesłanki, jakimi
kieruje się Kapituła przy wyborze Laureatów.

§2
[Konkurs, cel, główne założenia]
1. Plebiscyt „Osobowość Roku 2016” jest konkursem organizowanym w związku
z projektem „Osobowości i sukcesy”, w ramach którego Organizator realizuje
przedsięwzięcie
związane
z:
1)
prowadzeniem
strony
internetowej
www.osobowosciisukcesy.pl, 2) prowadzeniem i wydawaniem kwartalnika
„OSOBOWOŚCI I SUKCESY” oraz 3) organizowaniem „eventów”, w tym
zorganizowaniem gali „Osobowości i sukcesy roku 2016”. Kapituła „Osobowości
i Sukcesów Roku” co roku wybiera wyjątkowe osoby i honoruje je statuetkami.
Kandydaci proponowani są przez poszczególnych Członków Kapituły i po weryfikacji
najlepsi z nich otrzymują statuetki „Osobowość Roku“. W tym roku dodatkowo po raz
pierwszy Organizator zdecydował się poszerzyć grono Laureatów. Kapituła chce
dotrzeć do wszystkich, może mniej znanych wyjątkowych osób w całej Polsce, które
zasługują na tytuł „Osobowość Roku 2016”.
2. Celem Konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie osób, które poprzez udział w Konkursie
mogą wypromować siebie, swoją działalność lub zrealizowane przez siebie projekty.
Komisja konkursowa na podstawie nadesłanych Zgłoszeń wskaże osoby, które w jej
ocenie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r. swoją postawą w życiu
zawodowym i prywatnym zasługują na statuetkę Osobowość roku 2016. Organizator za
pośrednictwem Strony Internetowej będzie prezentował Uczestników Konkursu, a
komisja konkursowa nagrodzi 3 Laureatów statuetką „Osobowość Roku 2016”
(Nagroda)
3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. W razie niezakwalifikowania do Konkursu,
Zgłoszenie Kandydata jest bezpłatne (zwrot Opłaty).
5. Cel Konkursu nie obejmuje promocji działalności gospodarczej Uczestników ani
Laureatów.
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o komisji konkursowej rozumie się przez
to Kapitułę Konkursu.

II. TERMINARZ KONKURSU
§3
[etapy]
Konkurs będzie przeprowadzony w następujących etapach:
a) od 21 grudnia 2015
b) do 31 marca 2016
c) 01 kwietnia 2016
d) do 04 kwietnia 2016
e) 06 kwietnia 2016
f) do 30 kwietnia 2016

Ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej
www.osobowosciisukcesy.pl
Zakończenie przyjmowania Zgłoszeń
Sporządzenie przez Organizatora ostatecznej listy
Uczestników
Ocena Zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu
Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej
www.osobowosciisukcesy.pl
Wręczenie Nagród na Gali „Osobowości i Sukcesy Roku
2016”

III. Nagroda
§4
[statuetka]
1. Nagrodą przyrzeczoną dla Laureata w Konkursie jest statuetka „Osobowość roku 2016:
(zwana dalej „Nagrodą”). Organizator przyzna 3 (trzy) statuetki, tj. po jednej statuetce
dla każdego z trzech Laureatów.
2. Wartość każdej Nagrody wynosi 447,15 zł netto.
3. Organizator zapewnia o wykonaniu obowiązków płatnika wynikających z prawa
podatkowego, dotyczących opodatkowania nagrody zryczałtowanym podatkiem
podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym z uwagi na to, że jednostkowa
wartość Nagrody nie przekracza 760 złotych obowiązek zapłaty podatku nie następuje.
4. Laureat nie jest uprawniony do żądania zamiany Nagrody na inną nagrodę.
5. Laureat nie jest uprawniony do żądania wypłacenia kwoty pieniężnej odpowiadającej
równowartości Nagrody.
6. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej,
o której mowa w ust. 3.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania Głosowania SMS, oraz przyznania
na jego podstawie 3 (trzech) Nagród w postaci statuetek „Osobowość Roku 2016
Publiczności”.

§5
[zwiększenie liczby Nagród]
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Nagród określonych
w § 4.

2. Zwiększenie liczby nagród Organizator uzależnia od ostatecznej liczby Uczestników.
W przypadku uznania przez Organizatora, że liczba Uczestników ubiegających się o
Nagrodę wskazuje na zasadność przyznania większej ilości Nagród, Organizator w
terminie określonym w § 3 lit. c) wskaże łączną liczbę Nagród Konkursu. Wskazanie
nastąpi w sposób określony w § 1ust. 7.
§6
[zakaz]
Laureat Konkursu zobowiązuje się do nierozporządzania Nagrodą w jakiejkolwiek formie
prawnej, w tym do użyczania jej bez zgody Organizatora lub przekazywania Nagrody w
posiadanie podmiotom trzecim na jakiejkolwiek podstawie.

§7
[gala]
1. Wręczenie Nagród Laureatom nastąpi na uroczystej Gali „Osobowości i Sukcesy Roku
2016” („Gala”), na której zostaną wręczone również statuetki „Osobowość Roku 2016”
przyznawane przez Kapitułę według jej uznania (§ 2 ust. 1).
2. Organizatorem Gali jest Organizator.
3. Termin i miejsce Gali zostanie określony przez Organizatora.
4. O terminie i miejscu Gali Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, nie później jednak niż na 3 dni przed
jej terminem.
5. Nagrody będą wręczane przez Przewodniczącego Kapituły lub inną osobę wskazaną
przez Organizatora.
6. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata podczas Gali, termin i sposób
przekazania Nagrody Organizator ustali bezpośrednio z Laureatem.
7. Laureat na Gali może być reprezentowany maksymalnie przez 2 osoby.

§8
[Głosowanie]
1. W ramach Konkursu Organizator może przeprowadzić głosowanie wśród
użytkowników Internetu i/lub użytkowników telefonów komórkowych, które będzie
miało
na
celu
wyłonienie
spośród
Uczestników
biorących
udział
w Konkursie zwycięzców głosowania („Głosowanie”), którzy otrzymają statuetkę
„Osobowość Roku 2016 Publiczności” („Nagroda”).
2. Głosujący wybiorą spośród wszystkich Uczestników Konkursu zgłoszonych do
Konkursu trzech Uczestników, którzy ich zdaniem mają najciekawszą „Osobowość”
(„Laureat”).
3. Warunki Głosowania, w szczególności termin i zasady jego przeprowadzenia zostaną
podane w oddzielnym regulaminie.

IV. Komisja Konkursowa
§9
[Kapituła]
1. Komisją Konkursową jest Kapituła Konkursu („Kapituła”).
2. Kapituła składa się z 6 Członków Kapituły oraz Przewodniczącego Kapituły
(„Przewodniczący”).
3. Przewodniczącym Kapituły jest Mariusz Pujszo.
4. Członków Kapituły powołuje Organizator według własnego uznania, spośród osób
wywodzących się ze środowisk społecznych i kulturalnych oraz spośród osób
wyróżnionych w poprzednich latach.
5. Członkowie Kapituły obradują niezależnie od siebie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie Kapituły
w czasie trwania Konkursu.
7. Członek Kapituły na podstawie nadesłanych opisów ocenia, który spośród Uczestników
ubiegających się o Nagrodę w jego ocenie ma najciekawszą „Osobowość”.
8. Członek Kapituły zobowiązany jest rzetelnie wykonać powierzone mu czynności,
kierując się przy ocenie opisów wyłącznie swoją opinią.
9. Decyzje Członków Kapituły po przekazaniu list Przewodniczącemu są nieodwołalne i
ostateczne.
10. Decyzja Przewodniczącego, o której mowa w § 21 ust. 2 jest nieodwołalna
i ostateczna.
11. W przypadku gdy Członek Kapituły zrezygnuje z powierzonej mu funkcji lub będzie
niezdolny do jej pełnienia, Organizator stwierdzi utratę jego uprawnień jako Członka
Kapituły, a na jego miejsce powoła inną osobę.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 10
[Kandydaci, Uczestnicy]
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane osoby powyżej 18 roku życia.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszani jedynie Kandydaci, którzy przez swoją postawę w
życiu zawodowym i prywatnym zasłużyli na statuetkę Osobowość Roku 2016 w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r.
3. Kandydatem jest osoba, która w terminie określonym w § 3 pkt. b) złożyła formularz
zgłoszeniowy lub osoba, która w tym terminie została zgłoszona do Konkursu przez
inny podmiot lub osobę („Kandydat”).
4. Uczestnikiem jest Kandydat, którego Zgłoszenie po spełnieniu wymagań określonych
w Regulaminie zostało zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w Konkursie
(„Uczestnik”). Organizator stwierdza spełnienie wymagań określonych w
Regulaminie, oceniając przesłanki spełnienia tych wymagań według własnego
rozeznania. Kandydatom nie przysługuje uprawnienie do żądania zmiany decyzji o
zakwalifikowaniu lub uprawnienie do odwołania od tej decyzji.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Organizator, jego pracownicy, jego
przedstawiciele oraz inne osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzeniu

Konkursu oraz osoby, które Kapituła Konkursu nominowała według swojego uznania
do otrzymania statuetki „Osobowość Roku 2016”, o których to mowa w § 2 ust. 1.

VI. ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ DO KONKURSU
§ 11
[Postanowienia Ogólne]
1. Zgłoszenie do Konkursu może zainicjować sam Kandydat lub inny podmiot/osoba
(„Zgłaszający”).
2. Zgłoszenie może zainicjować każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
3. Zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora w terminie od „Ogłoszenia Konkursu”
do czasu „Zakończenia przyjmowania Zgłoszeń”, o których mowa
w § 3.
4. Jeden podmiot/osoba może zgłosić kilku Kandydatów.
5. Każdy z Kandydatów może zostać zgłoszony do Konkursu tylko raz. Kolejne
Zgłoszenia Kandydata nie zostaną zakwalifikowane przez Organizatora do Konkursu.
6. Zgłaszający lub Kandydat jest zobowiązany do wskazania wszelkich informacji
niezbędnych do zweryfikowania Zgłoszenia.
7. Zgłaszający/Kandydat oświadcza, że podawane przez niego informacje są prawdziwe.
8. Zgłaszający/Kandydat powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.
9. Zgłoszenie do Konkursu następuje w dwóch etapach i polega na („Zgłoszenie”):
a) Zgłoszeniu Kandydatury (etap I) - wypełnienie przez Zgłaszającego formularza
zgłoszeniowego i uiszczenie Opłaty, o których mowa w § 12,
oraz
b) Złożeniu Oświadczenia (etap II) – wypełnienie i przesłanie przez Kandydata na adres
e-mail consuella@e-ev.pl skanu oświadczenia, o którym mowa w § 13 lub pocztą
tradycyjną na adres: ul. Dragonów 2/51, 00 – 467 Warszawa.

§ 12
[Zgłoszenie – etap I]
1. Zgłoszenie kandydatury do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.osobowosciisukcesy.pl
pod zakładką „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ” oraz uiszczenie Opłaty (§ 15).
2. Zgłaszający jest obowiązany do:
a) podania swoich danych: firma lub imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
b) podania danych Kandydata: Imię, Nazwisko, adres, telefon, e-mail,
c) podania opisu składającego się maksymalnie z 1 500 znaków, w którym Zgłaszający
uzasadni dlaczego jego zdaniem Kandydat jest ”osobowością”,
d) zaakceptowania postanowień Regulaminu,
e) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

f) wpłacenia kwoty 2952,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa
złote) brutto (2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) netto + 552,- zł (23 %
VAT)) („Opłata”).
3. W przypadku niedochowania warunków Zgłoszenia określonych w ust. 2, w tym
nieuiszczenia Opłaty, Organizator niezwłocznie wezwie Zgłaszającego do uzupełnienia
braków/poprawienia błędów w formularzu zgłoszeniowym lub uiszczenia Opłaty.
Organizator wezwie Zgłaszającego telefonicznie na wskazany przez niego telefon
kontaktowy (ust. 2 a)). Aby formularz mógł zostać przyjęty przez Organizatora,
Zgłaszający jest zobowiązany do uzupełnienia braków/ poprawienia błędów w
formularzu zgłoszeniowym lub uiszczenia Opłaty do dnia określonego w § 3 lit b).
Zgłoszenia nie odpowiadające warunkom określonym w ust. 2 nie będą przyjmowane
przez Organizatora.
4. Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie odpowiadał warunkom określonym w ust. 2,
Organizator powiadomi o tym Kandydata telefonicznie lub mailowo. W przypadku
zgłoszenia dokonanego przez inny podmiot niż Kandydat, Organizator powiadomi
Kandydata o zgłoszeniu jego Kandydatury do Konkursu, a ponadto o imieniu, nazwisku
i numerze telefonu podmiotu, który dokonał zgłoszenia.

§ 13
[Zgłoszenie – etap II]
1. Wraz z powiadomieniem, o którym mowa w § 12 ust. 4 Organizator prześle
Kandydatowi na adres mailowy podany w § 12 ust. 2 lit b) oświadczenie, stanowiące
załącznik
nr
1
do
Regulaminu.
Kandydat
chcący wziąć
udział
w Konkursie zobowiązany jest do odesłania wypełnionego i podpisanego oświadczenia
w postaci skanu na adres e-mail Organizatora: consuella@e-ev.pl lub pocztą tradycyjną
na adres Organizatora: ul. Dragonów 2/51, 00 – 467 Warszawa.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
a) dane Kandydata: Imię i Nazwisko Kandydata, adres, telefon, e-mail, adres strony
internetowej (nieobowiązkowe),
b) zdjęcie Kandydata wraz z prawami do publikacji tego zdjęcia,
c) opis „Osobowości” Kandydata składający się maksymalnie z 1 500 znaków,
d) wyrażenie zgody na umieszczenie w formie postu na stronie internetowej
www.osobowosciisukcesy.pl materiałów i treści podanych w pkt. I. – III.
oświadczenia,
e) zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu,
f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu,
g) wyrażenie zgody na promocję Kandydata,
h) podpis Kandydata,
3. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu i wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu jest warunkiem rozpatrzenia
Zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, Organizator dokona jego weryfikacji. Przez
„zweryfikowanie” oświadczenia należy rozumieć sprawdzenie przez Organizatora czy
oświadczenie spełnia warunki określone w ust. 2, w tym sprawdzenie autentyczności

zawartych w nim informacji oraz wstępną ocenę Kandydata. W przypadku
niedochowania warunków oświadczenia określonych w ust. 2, Organizator
niezwłocznie wezwie Kandydata do uzupełnienia braków/poprawienia błędów w
oświadczeniu. Organizator wezwie Kandydata telefonicznie lub za pośrednictwem
maila (ust. 2 a)). Aby oświadczenie mogło zostać przyjęte przez Organizatora, Kandydat
jest zobowiązany do uzupełnienia braków/poprawienia błędów w oświadczeniu do dnia
określonego w § 3 lit b). Oświadczenia nie odpowiadające warunkom określonym w
ust. 2 nie będą przyjmowane przez Organizatora. Organizator może ponadto zażądać od
Kandydata złożenia określonego oświadczenia, podania określonej informacji lub
przedłożenia określonego dokumentu w związku z informacjami wskazanymi w
oświadczeniu.

§ 14
[przyjęcie Zgłoszenia]
1. Organizator zakwalifikuje Kandydata do udziału w Konkursie, jeżeli Zgłoszenie
odpowiadające warunkom Regulaminu zostało prawidłowo złożone w terminie,
o którym mowa w § 3 lit. b) lub Kandydat uzupełni braki/poprawi błędy Zgłoszenia, o
których mowa w § 12 ust. 3 i § 13 ust. 4 do dnia określonego w § 3 lit b).
2. O zachowaniu terminu na dokonanie Zgłoszenia decyduje data wpływu do Organizatora
Zgłoszenia odpowiadającego warunkom Regulaminu.

§ 15
[opłata]
1. Udział w Konkursie jest odpłatny 2952,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt dwa złote) brutto (2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) netto +
552,- zł (23 % VAT)).
2. Opłatę należy wnieść na konto: PEKAO S. A. O/Warszawa, ul. Malczewskiego 54; 02622 Warszawa, nr konta: PL 12 1240 6410 1111 0010 5017 6080 lub gotówką w
siedzibie Organizatora.
3. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
4. Opłata jest zwracana w całości w przypadku odmowy zakwalifikowania Kandydata do
udziału Konkursie (§ 17).
5. Opłata nie jest zwracana na rzecz Uczestnika w przypadku zakwalifikowania do udziału
w Konkursie. Opłata stanowi wówczas bezzwrotne świadczenie za udział w Konkursie
i Promocję Uczestnika choćby Uczestnik nie został Laureatem.
6. Opłata nie jest zwracana na rzecz Laureata. Opłata stanowi wówczas bezzwrotne
świadczenie za udział w Konkursie oraz za świadczenia na rzecz Laureata, niebędące
Nagrodą.

§ 16
[zakwalifikowanie]
1. Kandydat zostanie zakwalifikowany przez Organizatora do udziału w Konkursie jeżeli
Zgłoszenie przed upływem dnia określonego w § 3 lit b) odpowiada warunkom
określonym w Regulaminie.
2. O zakwalifikowaniu do Konkursu Organizator powiadomi Uczestnika.

§ 17
[odmowa]
1. Organizator odmawia zakwalifikowania Kandydata do udziału w Konkursie jeżeli:
a) przed upływem dnia określonego w § 3 lit b) Zgłoszenie nie odpowiada warunkom
określonym w Regulaminie,
b) Zgłoszenie będzie zawierało treści sprzeczne z prawem,
c) Zgłoszenie będzie zawierało treści uznane za niestosowne lub obraźliwe,
d) Zgłoszenie będzie zawierało treści naruszające lub mogące naruszać prawa innych
osób (w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste).
2. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału
w Konkursie Kandydata, który prowadzi działalność sprzeczną z podstawowymi
normami społecznymi i moralno-etycznymi.

VII. Wyłonienie Laureatów
§ 18
[Laureat, etapy]
1. Zwycięzca Konkursu wyłaniany jest w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Członkowie Kapituły oceniają opisy „Osobowości” Uczestników.
3. W drugim etapie Przewodniczący Kapituły zlicza punkty przydzielone Uczestnikom
przez poszczególnych Członków Komisji.

§ 19
[etap I]
1. Po upływie terminu przyjmowania Zgłoszeń (§ 3 lit b)) Organizator sporządzi
ostateczną listę Uczestników Konkursu wraz z opisami ich „Osobowości”.
2. Członek Kapituły otrzyma od Organizatora listę, o której mowa w ust. 1.
3. Punkty będą przyznawane przez Członków Kapituły według następujących zasad:
a) Członek Kapituły przyzna punkty dla każdego z Uczestników Konkursu, według
kolejności w jakiej zasługują na Nagrodę.

b) Największa liczba punktów możliwych do przyznania przez Członka Kapituły
uzależniona jest od liczby Uczestników.
c) Liczba punktów jakie Członek Kapituły może przyznać Uczestnikowi wynosi od 1
pkt – najmniejsza liczba punktów, do liczby punktów odpowiadającej liczbie
uczestników – największa liczbę punktów,
d) Uczestnik, który w ocenie Członka Kapituły zasługuje na Nagrodę jako pierwszy
spośród Uczestników otrzymuje największą liczbę punktów,
e) Każdemu z kolejnych Uczestników zasługujących na Nagrodę w dalszej kolejności
Członek Kapituły przyznaje liczbę punktów pomniejszoną o 1 punkt w stosunku do
Uczestnika zasługującego na miejsce przed nim i większą o 1 punkt od Uczestnika
zasługującego na miejsce za nim.
f) Uczestnik, który w ocenie Członka Kapituły zasługuje na nagrodę jako ostatni
spośród Uczestników otrzymuje najmniejszą liczbę punktów (1 punkt),
g) Członek Kapituły przyznaje punkty poszczególnym Uczestnikom według
kolejności w jakiej jego zdaniem Uczestnicy zasługują na Nagrodę w Konkursie,
poczynając od przyznania największej ilości punktów Uczestnikowi, który na
nagrodę zasługuje jako pierwszy, aż do przyznania najmniejszej ilości punktów
Uczestnikowi, który na nagrodę zasługuje jako ostatni.
h) Członek Kapituły nie może:
- nie przyznać punktu,
- przyznać dwa lub więcej razy tej samej liczby punktów Uczestnikom tej samej
Kategorii,
- przyznać ułamka punktu.
4. Członek Komisji przekaże Przewodniczącemu Kapituły listę Uczestników danej
Kategorii wraz z przydzielonymi im przez siebie punktami.

§ 20
[etap II]
1. Po przekazaniu przez wszystkich Członków Kapituły wszystkich list Uczestników wraz
z przydzielonymi im punktami, Przewodniczący Kapituły zsumuje ilość punktów
każdego z Uczestników.
2. Przewodniczący Kapituły sporządzi nową listę Uczestników Konkursu według liczby
uzyskanych przez nich punktów, poczynając od Uczestnika, który uzyskał największą
liczbę punktów (pierwsze miejsce), aż do Uczestnika, który otrzymał najmniej punktów
w Konkursie (ostatnie miejsce). W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników
otrzymało tę samą liczbę punktów, Przewodniczący Kapituły umieści ich na liście pod
tym samym numerem (miejscu), w kolejności alfabetycznej (ex aequo).
3. Przygotowaną przez siebie listę Przewodniczący przekaże Organizatorowi Konkursu
najpóźniej w dniu określonym w § 3 lit. e).

§ 21
[Laureat, równość punktów]

1. Zwycięzcą Konkursu jest 3 (trzech) Uczestników, którym Członkowie Kapituły
przyznali w sumie największą liczbę punktów w Konkursie („Laureat”),
z zastrzeżeniem ust. 2. i § 8 ust. 2.
2. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie równą liczbę punktów o
tym, który z tych Uczestników zostaje Laureatem lub którzy z tych Uczestników zostają
Laureatami, w przypadku o którym mowa w § 5) decyduje Przewodniczący Kapituły.
Przewodniczący Kapituły przekaże swoją decyzję Organizatorowi.

VIII. Promocja
§ 22
[promocja]
1. Po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Konkursie, Organizator rozpoczyna
promocję Uczestnika poprzez zamieszczenie w formie postu na Stronie Internetowej
materiałów i treści podanych w pkt. I. – III. oświadczenia,
2. Laureat ma prawo do wykorzystywania znaku i tytułu „Osobowość Roku 2016”,
a w przypadku, o którym mowa w § 8 tytułu „Osobowość Roku 2016 Publiczności” w kampaniach promocyjnych bądź akcjach reklamowych Laureata.
3. Po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Konkursie, Organizator w ciągu 7 dni
wystawi indywidualny certyfikat potwierdzający udział Uczestnika w Konkursie i
prześle go na wskazany w Zgłoszeniu (§ 13 ust. 2 lit. a)) adres korespondencyjny.
4. Uczestnik otrzyma 1/6 strony w kwietniowym’15 wydaniu magazynu „Osobowości i
Sukcesy”. Na 1/6 strony zostanie przedstawiony uczestnik (opis) wraz z jego zdjęciem.
5. Uczestnik otrzyma 10 egzemplarzy magazynu „Osobowości i Sukcesy” wydania
kwietniowego’15 do dnia 30 maja 2016. Magazyny zostaną dostarczone na wskazany
w Zgłoszeniu (§ 13 ust. 2 lit. a)) adres korespondencyjny.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej w dniu określonym
w § 3 lit. e).
7. Wręczenie Nagród Laureatom nastąpi na zasadach określonych w § 7.
8. Z każdym z Laureatów będzie przeprowadzony wywiad, który zostanie opublikowany
na 1 stronie w kolejnym wydaniu po kwietniowym magazynu „Osobowości i Sukcesy”
w 2016 roku.

IX. Ochrona praw
§ 23
[ochrona praw]
1. Organizator nie zwraca materiałów i treści zgłoszonych do Konkursu.
2. Kandydat oświadcza, że:
a) posiada prawa autorskie do wszelkich materiałów i treści zgłoszonych przez niego
do Konkursu albo licencję na korzystanie z tych materiałów i treści, obejmującą
możliwość udzielenia dalszej licencji Organizatorowi (sublicencja),

b) materiały i treści zgłoszone przez niego do Konkursu nie naruszają praw osób
trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich lub dóbr
osobistych osób trzecich,
c) zakres posiadanych przez Kandydata praw upoważnia go do udzielenia
Organizatorowi licencji do korzystania z materiałów i treści zgłoszonych do
Konkursu.
3. Kandydat udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z
materiałów i treści przesłanych Organizatorowi w Zgłoszeniu (zwanych w niniejszym
ustępie „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
Utworu;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji
i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy
prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych
stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach
i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych formach promocji na polach
eksploatacji wskazanych w ppkt. a) do e);
e) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i
korzystanie z opracowania Utworu) na wskazanych w pkt. a) do d) polach
eksploatacji.
4. Organizator jest w szczególności uprawniony do umieszczenia w formie postu na
stronie internetowej www.osobowosciisukcesy.pl materiałów i treści podanych
w pkt. I. – III oświadczenia.
5. Kandydat oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono
na materiałach zgłoszonych przez Kandydata do Konkursu, na rozpowszechnianie przez
Organizatora wizerunku tych osób poprzez:
a) rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie)
wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest
wydawcą;
b) rozpowszechniania wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych
przez Organizatora w szczególności na Stronie Konkursowej;
c) rozpowszechniania wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych
(audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym na
platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
d) wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności
Organizatora, czasopismach, których Organizator jest wydawcą, jak również
serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności
w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej,
outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych;

6. Rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej
formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami,
wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru
okładek.
7. Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dostarczenie plików
cyfrowych zawierających zgłoszone przez nich materiały w pełnej rozdzielczości. W
takim przypadku Uczestnicy powinni niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni)
dostarczyć Organizatorowi takie pliki cyfrowe w sposób ustalony z Organizatorem.
8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestników lub Laureatów,
ich zarejestrowanych wypowiedzi (lub ich fragmentów), wykonań (lub ich
fragmentów), jak również imienia i nazwiska/firmy Uczestnika lub Laureata
w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Organizatora.
W szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać powyższe na łamach
kwartalnika „Osobowości i Sukcesy” oraz na stronie internetowej
www.osobowosciisukcesy.pl
9. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu
ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń
złożonych przez Uczestnika Konkursu, w szczególności w przypadku naruszenia praw
autorskich. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeń Uczestnik
Konkursu zwróci Organizatorowi konkursu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie
wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi
prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, itd.
10. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika, Kandydata lub Laureata zawarcia umowy
przeniesienia prawa własności intelektualnej, bądź umowy licencji, w zakresie, w jakim
będzie to konieczne dla realizacji celu Konkursu. Od zawarcia takiej umowy z
Uczestnikiem lub Kandydatem Organizator może uzależnić przyznanie Nagrody.

X. Ochrona danych osobowych
§ 24
[ochrona danych osobowych]
1. Zgłaszający/Kandydat składając formularz/oświadczenie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu/oświadczeniu
w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia oraz wydania
Nagrody zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażenie powyższej zgody
jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażenie
pozostałych zgód, zawartych w formularzu/oświadczeniu nie jest niezbędne dla
prawidłowej rejestracji w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Pujszo i Consuella Pujszo,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Excellent Events Mariusz Pujszo i
Consuella Pujszo spółka cywilna", ul. Dragonów 2/51, 00 – 467 Warszawa, numer NIP:
7010440425, numer REGON: 147437289.
3. Zgłaszający/Kandydat/Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania
dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe Zgłaszających, Kandydatów i Uczestników są pozyskiwane wyłącznie
w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, wydania
Nagrody oraz kontaktowania się ze Zgłaszającym, Kandydatem lub Uczestnikiem.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o którym mowa w ust. 1 jest składane
w czasie dokonywania Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej (§ 12) oraz w
oświadczeniu Kandydata (§ 13).
6. Administrator danych dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego
zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Administrator danych zgłosił do rejestracji w GIODO zbiór danych osobowych pod
nazwą „Plebiscyt „Osobowość Roku 2016””.
8. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności
oraz rzetelności.
9. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika, Kandydata lub Laureata udzielenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla
realizacji celu Konkursu. Od uzyskania takiej zgody od Uczestnika lub Kandydata
Organizator może uzależnić przyznanie Nagrody.

XI. Postanowienia Końcowe
§ 25
[postanowienia końcowe]
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania innych, nowych konkursów
związanych bezpośrednio z Plebiscytem „Osobowość Roku 2016” w trakcie jego
trwania i po jego zakończeniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki spowodowane
udziałem w Konkursie w tym za zostanie Laureatem Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Strony Internetowej, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej,
b) przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych
(np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
i szkody tym spowodowane,
d) niedoręczenie Nagrody spowodowane przesłaniem przez Uczestnika błędnych
danych niezbędnych do doręczenia,
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie
internetowej: www.osobowosciisukcesy.pl oraz w siedzibie Organizatora (ul.
Dragonów 2/51, 00 – 467 Warszawa). Wszelkie informacje dotyczące Regulaminu i
przebiegu Konkursu można uzyskać pod adresem consuella@e-ev.pl.

6. Zgłaszający, Kandydat lub Uczestnik mogą zwrócić się do Organizatora
o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu.
7. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
wykluczy go z udziału w Konkursie.
8. Strona Internetowa stanowi wyłącznie narzędzie umożliwiające zainicjowanie
Zgłoszenia w Konkursie, a Organizator nie świadczy Uczestnikom ani Kandydatom za
pośrednictwem Strony Internetowej jakichkolwiek usług drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik:
1)

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie Kandydata

.............................................
czytelny podpis data

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PLEBISCYTU

„O S O B O W O Ś Ć R O K U 2 0 1 6 ”
Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu: Plebiscyt „Osobowość Roku
2016” (Konkurs).
Kandydat chcący wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do odesłania wypełnionego i
podpisanego oświadczenia w postaci skanu na adres e-mail Organizatora: consuella@e-ev.pl
lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: ul. Dragonów 2/51, 00–467 Warszawa.
Oświadczenie uważa się za złożone skutecznie, jeśli zostało prawidłowo złożone w terminie, o
którym mowa w § 3 lit. b) Regulaminu. Aby Zgłoszenie mogło zostać zakwalifikowane przez
Organizatora do Konkursu Kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia braków/poprawienia
błędów oświadczenia do dnia określonego w § 3 lit b). O zachowaniu terminu na dokonanie
Zgłoszenia decyduje data wpływu Zgłoszenia odpowiadającego treści Regulaminu do
Organizatora.
Każda strona oświadczenia musi być opatrzona czytelnym podpisem Kandydata.
Nie wyrażenie zgody w kwestiach określonych w punktach IV. – V. oraz na przetwarzanie
danych osobowych podanych w oświadczeniu w celu niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, jego rozstrzygnięcia oraz wydania Nagrody (pkt. VI.) uniemożliwia uczestnictwo w
Konkursie.

□

Pola
należy oznaczyć „X”.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.osobowosciisukcesy.pl
I. Informacje na temat Kandydata:
1) Imię i Nazwisko Kandydata:
........................................................................
2) adres:
........................................................................
3) telefon:
........................................................................
4) e-mail:
........................................................................
5)
adres strony internetowej:
...................................................
II. Opis „Osobowości” Kandydata
(Opis powinien składać się maksymalnie z 1500 znaków)
III. Materiały promujące Kandydata
Kandydat załącza do przesyłanego Organizatorowi oświadczenia:
1) maksymalnie trzy zdjęcia
2) logotyp (nieobowiązkowy)
3) vlogo (nieobowiązkowy)
IV. Promocja Kandydata

□ Wyrażam zgodę na umieszczenie w formie postu na stronie internetowej
www.osobowosciisukcesy.pl materiałów i treści podanych w pkt. I-III.

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora imienia i nazwiska, logotypu, logo,
znaku towarowego w celu informacji/promocji/reklamy Konkursu.
V. Regulamin

□ Zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.
VI. Przetwarzanie danych osobowych

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w oświadczeniu w
celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia oraz wydania Nagrody
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem Konkursu.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym
oświadczeniu w celach marketingowych administratora danych.

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej
oraz numer telefonu informacji handlowej kierowanej do mnie przez administratora danych.
Zgłaszający lub Kandydat jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści
swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Mariusz Pujszo i
Consuella Pujszo, prowadzący działalność gospodarczą pod Excellent Events Mariusz Pujszo
i Consuella Pujszo spółka cywilna, ul. Dragonów 2/51, 00-467 Warszawa, numer NIP:
7010440425, numer REGON: 147437289.
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Laureata Konkursu i przyznania
nagród. Dane osobowe (po wyrażeniu zgody) będą przetwarzane w celach marketingowych
administratora danych.
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia zgody, dane Uczestników Konkursu w zakresie podanym w pkt. I –
III będą zamieszczone na stronie internetowej www.osobowosciisukcesy.pl do dnia 30 maja
2016 r.
Dane osobowe Kandydata zostały podane w trakcie procesu rejestracji dobrowolnie.1

1

W sytuacji kiedy Kandydat jest jednocześnie Zgłaszającym.

Uprzejmie informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Zgłaszającego
podczas rejestracji w Konkursie. Zgłaszającym jest Pani/Pan [IMIĘ ......................,
NAZWISKO ............................... ORAZ NUMER TELEFONU..........................].
Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych
w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację oraz i prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu
administratorowi danych.2

............................................................................................
Imię i nazwisko, czytelny podpis

2

W sytuacji kiedy Kandydat nie jest jednocześnie Zgłaszającym

...........................
data

