
 
 

Telekamery Tele Tygodnia 2019 – Regulamin Wyłaniania Nagrodzonych Uczestników 

§ 1 
Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki wyłaniania 
nagrodzonych uczestników w Plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia 2019 (zwanym dalej 
"Plebiscytem"). 

2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Motorowa 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej "Organizatorem").  

3. Zasady Plebiscytu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, jak również czas trwania 
Plebiscytu podane będą na łamach tygodnika „Tele Tydzień” w wydaniach nr 52/2018 i 01/2019 - 
05/2019. 

4. Głosować w Plebiscycie można za pomocą SMS-ów oraz przez Internet. 
5. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") poprzez wysłanie SMS-a lub 

przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień Regulaminu.  

6. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, firmy Deloitte Sp. z o.o., sponsorów 
Telekamer Tele Tygodnia 2019 oraz członkowie ich rodzin. 

7. Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która w dniu oddania głosu ma 
ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 2 
Zasady wyłaniania nagrodzonych Uczestników  

1. Osoby nagrodzone zostaną wyłonione drogą losowania spośród Uczestników, którzy nadeślą głos 
za pomocą SMS-a lub Internetu na przynajmniej jedną nominację. W puli głosów, z których 
losowane będą osoby nagrodzone, zostaną ujęte wszystkie ważne głosy oddane przez osoby 
pełnoletnie zgodnie z Regulaminem Głosowania (SMS/Internet).  

2. Nazwiska osób nagrodzonych, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłonionych w losowaniu, 
zostaną opublikowane na łamach jednego z numerów czasopisma „Tele Tydzień”, które ukaże się 
na rynku do dnia 12 kwietnia 2019 roku.  

3. Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w każdej z puli nagród. 
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę 

rzeczową.  
5. Losowanie nagród w podstawowej puli nagród odbywać się będzie w następujący sposób: 

każdemu SMS-owi oraz głosowi oddanemu przez Internet zostanie przydzielony numer 
porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle numerów, ile nagród  
zostanie przewidzianych w podstawowej puli nagród w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanych 
numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów komórkowych, z których zostały 
wysłane SMS-y oraz które zostały podane podczas rejestracji konta przy głosowaniu przez Internet. 

6. Losowanie nagród w dodatkowej puli nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu 
głosowi oddanemu przez Internet, przy oddaniu którego Uczestnik poda swoje dane adresowe, 
weźmie udział w ankiecie badawczej oraz udzieli dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do 
celów badawczych i przeprowadzania ankiet dotyczących produktów Organizatora, zostanie 
przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle 



 
 

numerów, ile nagród  zostanie przewidzianych w dodatkowej puli nagród w Plebiscycie. Na 
podstawie wylosowanych numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów 
komórkowych, które zostały podane podczas rejestracji konta przy głosowaniu przez Internet. 

 

7. Wyłonienie Laureatów Plebiscytu nastąpi najpóźniej do dnia 22.03.2019 roku. 
8. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora: 

telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał  
SMS-a lub podał podczas rejestracji konta w serwisie www.telekamery.pl) w terminie 10 dni od 
dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osób wylosowanych w 
dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną 
podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie 
obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.  

9. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody 
przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany 
został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli 
podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji 
Organizatora.  

§ 3 
Podstawowa i Dodatkowa pula nagród 

 
1. Każdy Uczestnik Plebiscytu może wygrać nagrodę z podstawowej puli nagród.  
2. Uczestnicy, którzy podczas rejestracji konta przez Internet na stronie www.telekamery.pl podadzą 

swoje dane adresowe, wezmą udział w ankiecie badawczej oraz udzielą dodatkowej zgody na 
przetwarzanie danych do celów badawczych i przeprowadzania ankiet dotyczących produktów 
Organizatora, wezmą udział również w losowaniu nagród z dodatkowej puli nagród. Warunkiem 
przyznania nagrody z dodatkowej puli nagród jest zgodność danych podanych przez Uczestnika 
podczas rejestracji konta ze stanem faktycznym. 

3. Zasady wyłaniania nagrodzonych Uczestników zostały opisane w § 2 Regulaminu. 
 

§ 4 
Komisja  

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu 
zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y, 
Internet, oraz wylosowania osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja"). W skład 
Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.  

§ 5 
Odbiór Nagród  

 
1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru 

Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje 
taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem 

http://www.telekamery.pl/


 
 

nagrody Organizator obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% 
wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu, 
Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. 
Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną wydane, przesłane w paczce 
pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia 
zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody 
zostaną wydane albo przesłane w terminie do 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Laureata w/w 
podatku. 

3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.  
2. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo 

Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1) z dopiskiem "Plebiscyt Telekamery 
Tele Tygodnia 2019” w terminie do dnia 31 maja 2019r.  

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora,  
w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej: 
www.telekamery.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z 
siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe 
Uczestników Plebiscytu  będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, 
jego prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 
ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
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). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która 
podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Plebiscycie.  

6. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania, 
opublikowane zostaną na łamach „Tele Tygodnia" oraz na stronie www.telekamery.pl, na co każdy 
Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Plebiscycie. 
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