Regulamin „Plebiscytu Sportowego
Kroniki Beskidzkiej”.
I Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem „Plebiscytu Sportowego Kroniki Beskidzkiej” jest Wydawnictwo Prasowe
„Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.
§2
Celem wyborów jest wyłonienie najlepszego sportowca, trenera i drużyny w 2018 roku z
terenu Podbeskidzia.
§3
Wybory składają się z dwóch etapów:
a. “Kronika Beskidzka” prezentowała na łamach cztery dziesiątki najlepszych sportowców,
trójki trenerów i drużyn, które według redakcji zasłużyły na „Herosa Kroniki”. Swoje typy
przedstawili Wojciech Małysz (dziennikarz sportowy), Artur Jarczok (szef działu sportu),
Piotr Wysocki (redaktor prowadzący) oraz Mirosław Galczak (prezes Wydawnictwa Prasa
Beskidzka).
b. Spośród zgłoszonych przez ekspertów kandydatów wybrani zostaną najlepsi – sportowiec,
trener i drużyna 2018 roku z terenu Podbeskidzia. Na portalu www.beskidzka24.pl pojawi się
ankieta. Od 17 stycznia rozpocznie się drugi etap plebiscytu – głosowanie czytelników za
pomocą KLIKÓW na portalu www.beskidzka24.pl. W plebiscycie głos za pomocą KLIK-a
oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca użytkownikiem portalu
www.beskidzka24.pl.
§4
W przypadku remisu (takiej samej liczby oddanych głosów na daną osobę lub drużynę),
wyboru najlepszego z każdej kategorii dokonuje kapituła, w skład której wchodzą: Piotr
Wysocki, redaktor prowadzący „Kroniki Beskidzkiej”, Mirosław Galczak, prezes
„Wydawnictwa Prasa Beskidzka”, Artur Jarczok, szef działu sportu „Kroniki Beskidzkiej”.
§5
Wyniki plebiscytu zostaną podane po zliczeniu wszystkich głosów, w ostatnim styczniowym
numerze „Kroniki Beskidzkiej” oraz równolegle na portalu www.beskidzka24.pl.
II Uczestnicy plebiscytu
§1
Uczestnikami plebiscytu są sportowcy, trenerzy i drużyny z terenu Podbeskidzia.

III Warunki uczestnictwa w plebiscycie
§1
Szczególne osiągnięcia sportowe.
IV Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania
§1
Zdobywcy tytułów w Plebiscycie Sportowym Kroniki Beskidzkiej w kat. sportowiec, trener i
drużyna otrzymają pamiątkowe statuetki.
V Administracja danych
§1
Administratorem danych osobowych jest Serwis www.beskidzka24.pl prowadzony jest przez
Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o. ul. St. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547004-88-40 reprezentowaną przez Mirosława Galczaka (dalej jako Administrator), który jest
administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu 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 (dalej również
RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres rodo@beskidzka24.pl
§2
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i
przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt Sportowy Kroniki Beskidzkiej” (dalej jako
plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
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.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
§3
W celu poprawnego przeprowadzenia głosowania przechowujemy dane zanonimizowane
pozwalające uniknąć nadużyć w głosowaniu.
Zbierane dane to Adres IP, data oddania głosu oraz informacje o przeglądarce.

§4
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy
tylko te dane, bez których oddanie głosu jest niemożliwe. Niewyrażenie zgody skutkuje
brakiem możliwości oddania głosu.
§5
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z
wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. firma hostingowa.

