Regulamin głosowania
„Ty jesteś zmianą”
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w głosowaniu
„Ty jesteś zmianą” („Głosowanie”).
§ 1.

Kto jest organizatorem Głosowania i jaki jest jego cel?

1. Organizatorem Głosowania będącego przedmiotem niniejszego regulaminu jest BNP Paribas
Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 147 418 918,00 zł w całości wpłacony (zwana dalej: „Bankiem”
lub „Organizatorem”).
2. Operatorem technicznym głosowania jest PoV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filona
16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000220351, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, w całości
wpłaconym i nr identyfikacji podatkowej NIP 563-21-97-382 oraz nr REGON 110725979
(„Operator techniczny”).
3. Celem Głosowania jest wybranie trzech projektów z sześciu projektów („Projekty”)
zgłoszonych przez partnerów społecznych („Partnerów”).
4. Trzech Partnerów, na których zostanie oddana największa liczba głosów zgodnie z niniejszym
Regulaminem („Zwycięzcy”) otrzyma od Organizatora wsparcie finansowe w wysokości
50 tys. zł na realizację swojego Projektu. Szczegóły przekazania wsparcia finansowego zostaną
ustalone pomiędzy Organizatorem a Partnerem.
5. W przypadku, jeśli w Głosowaniu więcej niż trzech Partnerów uzyska jednakową liczbę głosów
skutkującą niemożnością wyłonienia trzech Partnerów z największą liczbą głosów, Zwycięzcami
zostają Partnerzy, którzy uzyskali tę liczbę głosów jako pierwsi.
6. Pozostali Partnerzy, którzy nie zostali Zwycięzcami, otrzymają wsparcie finansowe od
Organizatora w wysokości 5 tys. zł na realizację swojego Projektu. Szczegóły przekazania
wsparcia finansowego zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a Partnerem.
7. Udział w Konkursie biorą następujący Partnerzy:
7.1. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda10/109, kod
pocztowy 02-792, KRS: 0000669613
7.2. Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 3 m. 5, kod pocztowy 00528, KRS: 0000137164
7.3. Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14a, kod pocztowy 00-537,
KRS: 0000030279
7.4. fundacja Social Wolves z siedzibą w Warszawie przy ul. Sułkowskiego 12/14/8, kod
pocztowy 01-602, KRS: 0000488903
7.5. Fundacja Łąka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wandy 3/7 m. 20, kod pocztowy 03-949,
KRS: 0000511332
7.6. Stowarzyszenie Lambda Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a lok. 4,
kod pocztowy 00-515, KRS: 0000140531
Regulamin głosowania Ty Jesteś Zmianą

Strona | 1

8. Poszczególni Partnerzy zgłosili następujące Projekty:
8.1. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek – projekt „Poznaj swoje moce!”
8.2. Fundacja Nasza Ziemia – projekt „Sprzątanie Świata”
8.3. Fundacja Ocalenie – projekt „Kurs na zrozumienie”
8.4. fundacja Social Wolves – projekt „Zwolnieni z Teorii”
8.5. Fundacja Łąka – projekt „Domek łąki”
8.6. Stowarzyszenie Lambda zgłosiła projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłość
Nie Wyklucza – projekt „Bądź sobą!”
§ 2.

Gdzie i kiedy można wziąć udział w Głosowaniu?

1. Głosowanie jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowane na
stronie http://TyJestesZmiana.pl („Strona głosowania”), której administratorem jest Bank.
2. Głosowanie trwa od 1 kwietnia 2019 roku, od godz. 00:00:00 do 12 maja 2019 roku, do godz.
23:59:59 (wg Środkowoeuropejskiego czasu letniego).
3. Rozstrzygnięcie Głosowania nastąpi w dniu 20 maja 2019 roku na Stronie głosowania.
§ 3.

Kto może wziąć udział w Głosowaniu?

1. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnikiem Głosowania („Uczestnik”) może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Głosowaniu można brać udział wyłącznie osobiście.
§ 4.

Jak przebiega Głosowanie?

1. Aby wziąć udział w Głosowaniu Uczestnik musi oddać głos w czasie trwania głosowania
(„Oddanie głosu”), na które składają się następujące czynności na Stronie głosowania:
1.1. Wybrać jeden Projekt zgłoszony przez Partnera spośród sześciu dostępnych na Stronie
głosowania, mając włączoną technologię Java Script oraz obsługę plików Cookies w
przeglądarce poprzez kliknięcie na przycisk „Głosuję na ten projekt” („Zgłoszenie”)
1.2. wprowadzić i wysłać swój prawidłowy adres e-mail niezbędny do przeprowadzania
Głosowania za pomocą formularza („Formularz głosowania”) oraz prawidłowy kod
Captcha;
1.3. zaakceptować postanowienia Regulaminu;
1.4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania
Głosowania;
1.5. potwierdzić wykonanie Zgłoszenia, klikając w link nadesłany w wiadomości e-mail
przesłanej na adres podany w Formularzu głosowania i otwierając stronę o adresie
podanym w wyżej wspomnianym linku. Aktywacja linku przysłanego przez Organizatora
jest konieczna przy oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do czasu zakończenia
Głosowania.
2. Głosowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony głosowania, na której
umieszczono odpowiedni Formularz głosowania oraz mechanizmy pozwalające wykonać
Zgłoszenie. Oddanie głosu po terminie zakończenia Głosowania nie będzie rozpatrywane.
3. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu wielokrotnie przy czym nie może wykonać
Zgłoszenia częściej niż raz dziennie, tj. nie częściej niż raz w godz. od 00:00:00 do 23:59:59 w
danym dniu.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Głosowaniu tzn.
nieuwzględniania głosów oddanych przez Uczestników, w przypadku których stwierdzono
przynajmniej jedną z poniżej opisanych okoliczności:
4.1. naruszają postanowienia Regulaminu,
4.2. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w
uzasadnione interesy osób trzecich;
4.3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego
wizerunek lub dobre imię;
4.4. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia
Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Głosowania, w szczególności
używają narzędzi do zautomatyzowanego uczestnictwa w Głosowaniu lub korzystają w
sposób zmasowany z aliasów poczty e-mail,
4.5. zostały oddane w sposób nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie
fikcyjnych kont e-mail lub formularzy osób głosujących lub w sposób automatyczny lub w
celu oddania więcej niż jednego głosu dziennie.
§ 5.

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników Głosowania?

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji
Głosowania, w tym w celu identyfikacji Oddania głosu i obsługi uczestnictwa w Głosowaniu.
Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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 „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BNP Paribas Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika
z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika
(na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu
wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
4. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Głosowania Operatorowi technicznemu na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych w celu przeprowadzenia i organizacji Głosowania.
5. W celach określonych w § 5 ust. 1 powyżej będą przetwarzane w szczególności następujące
dane osobowe Uczestników Głosowania:
5.1. w przypadku wszystkich Uczestników: adres e-mail,
5.2. w przypadku Uczestników zgłaszających reklamację również imię i nazwisko oraz adres
korespondencyjny.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (art. 21 RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich
danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników Głosowania jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Głosowaniu lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8. Dane osobowe dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Głosowania
oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku
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przetwarzania danych na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania
celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Głosowania.
9. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować
się wysyłając wiadomość na adres email: iodo@bnpparibas.pl.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
spraw ochrony danych osobowych.
§ 6.

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Głosowania?

1. Reklamacje związane z Głosowaniem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie
wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko,
adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis i
powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników
Głosowania (decyduje data wysłania reklamacji przez Uczestnika) pod adresem:
1.1. w przypadku reklamacji pisemnych: PoV sp. z o.o., ul. Filona 16, 02-658 Warszawa
1.2. w
przypadku
reklamacji
przesyłanych
drogą
elektroniczną:
reklamacje@tyjesteszmianabnpparibas.pl tytułem e-maila: „Konkurs Ty Jesteś Zmianą –
reklamacja”.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora. O
wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub mailowo (na adres podany
w reklamacji), w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich
Głosowanie zostanie przeprowadzone. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym
reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić
jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora lub Operatora
technicznego.
2. W trakcie trwania Głosowania treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu Stronie
głosowania www.TyJestesZmiana.pl, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w
formacie PDF, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w
normalnym toku czynności. Darmowy program do odczytywania plików PDF jest dostępny pod
adresem: http://get.adobe.com/pl/reader/.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Głosowaniu i wycofać swój oddany głos poprzez
wysłanie e-maila na adres kontakt@tyjesteszmianabnpparibas.pl z informacją o takiej
rezygnacji z adresu e-mail podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu
oświadczenia o rezygnacji z Głosowania Organizator Głosowania usunie dane Uczestnika z
Głosowania.
4. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Organizator oraz Operator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1. naruszenie przez Uczestników Głosowania oraz Partnerów praw autorskich osób trzecich,
dóbr osobistych osób trzecich, innych praw na dobrach niematerialnych, lub jakichkolwiek
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
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5.2. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Głosowania, których nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
5.3. za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego,
oprogramowania leżące po stronie Uczestnika.
6. Głosowanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
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