
 
 

Telekamery Tele Tygodnia 2021 – Regulamin Głosowania (SMS/Internet) 

§ 1 
Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia 2021 (zwanym dalej „Plebiscytem”)  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").  

2. Zasady Plebiscytu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, jak również czas trwania 
Plebiscytu podane będą na łamach tygodnika „Tele Tydzień” w wydaniach nr 53/2020 i 1- 5/2021. 

3. Głosować w Plebiscycie można za pomocą SMS-ów lub przez Internet. 
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania  

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

wysłanie wypełnionego prawidłowo formularza www wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień Regulaminu.  

6. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, firmy Deloitte Advisory Sp. z o.o. 
sp.k., sponsorów Telekamer Tele Tygodnia 2021 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 uczestnictwa w Plebiscycie 

 
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które w dniach 28.12.2020 r. – 

11.02.2021 r. zagłosują na co najmniej jedną nominację w następujący sposób: 
a) wyślą na numer podany przez Organizatora w „Tele Tygodniu” wiadomość SMS zawierającą 

głos na jedną nominację w jednej kategorii, poprzedzoną identyfikatorem Plebiscytu: TK. 
Treść wiadomości SMS powinna brzmieć następująco: "TK.KX” (gdzie K oznacza Kategorię, 
a X kolejny numer nominacji w danej kategorii). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 
3,69 zł z VAT;  

b) treść jednej wiadomości SMS może zawierać głos oddany tylko na jedną nominację w jednej 
kategorii; 
albo 

c) zarejestrują konto na stronie www.telekamery.pl podając adres e-mail oraz numer 
telefonu; 

d) uwierzytelnią rejestrację poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany 
numer telefonu; 

e) oddadzą ważny głos wypełniając prawidłowo formularz głosowania dostępny na stronie 
www.telekamery.pl.; prawidłowe wypełnienie formularza głosowania oznacza: wskazanie 
po jednej nominacji w każdej z kategorii (możliwe jest także głosowanie tylko na jedną bądź 
kilka kategorii) oraz prawidłowe przepisanie w odpowiednie pole kodu z obrazka 
widocznego na stronie;  

f) udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem  
i rozstrzygnięciem Plebiscytu. 

2. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie tylko jeden raz, przy użyciu jednego wybranego kanału 
głosowania:  
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a) głosując przez SMS, z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać 
maksymalnie 11 głosów, po jednym w każdej kategorii;   
 
albo 
 

b) głosując przez Internet, przy założeniu, że przez Internet można oddać 1 głos w każdej 
kategorii z 1 zarejestrowanego konta użytkownika. 

2. Z jednego numeru telefonu można oddać głos w jednym wybranym kanale głosowania. Jeśli głos 
został oddany z jednego numeru telefonu w obu kanałach głosowania, pod uwagę brany jest głos 
oddany jako pierwszy. Dla głosów oddanych przez jednego użytkownika w obu kanałach z tego 
samego numeru telefonu w przedziale czasu poniżej np. 1 min.,  ważny będzie losowy głos złożony 
przez tego użytkownika. 

3. W przypadku oddania większej liczby głosów SMS z tego samego numeru telefonu, za ważny 
uznawany jest jedynie pierwszy w każdej kategorii poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem 
Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu  
i losowaniu nagród dla Uczestników. 

4. W przypadku oddania większej liczby głosów przez Internet z tego samego konta, za ważny 
uznawany jest jedynie pierwszy w każdej kategorii poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem 
Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu  
i losowaniu nagród dla Uczestników.  

5. Głosy oddane przez Internet z kont usuniętych do dnia 18.02.2021 nie będą uwzględniane  
w wynikach Plebiscytu.  

6. Uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród. Zasady wyłaniania zwycięzców zostaną uregulowane 
w Regulaminie Wyłaniania Nagrodzonych Uczestników. 

 
§ 3 

Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu 
 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana 
największa ilość ważnych głosów pochodząca łącznie z obu kanałów głosowania: z Internetu oraz SMS-
ów, oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.   

 
§ 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 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii 
komórkowych obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Polska Telefonia Komórkowa 
Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o., Polsat Cyfrowy S.A. zarówno w systemie prepaid, 
jak i postpaid (abonamentowym). 



 
 
2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty 

abonamentowe oraz usługi dodatkowe.  
3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.  
4. 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 70 500. 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.  

5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne 
umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.  

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


