REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO – Obiekty Finałowe
XXVI Edycja
OGÓLNOPOLSKI KONKURS OTWARTY „MODERNIZACJA ROKU & Budowa XXI wieku
organizator
STOWARZYSZENIE OCHRONY NARODOWEGO DZIEDZICTWA MATERIALNEGO
przy współudziale
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
POLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
Patronat medialny
Polska Press Grupa, TVP Info, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

1.Organizatorem głosowania internetowego jest:
Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” w Bydgoszczy
2. Niniejszy Regulamin określa warunki głosowania internetowego w XXVI edycji. Głosowanie internetowe
jest dodatkowym środkiem promocji towarzyszące Konkursowi i nie ma wpływu na ocenę obiektu przez Jury
Konkursu, które przeszeregowuje obiekty do danych kategorii i po ich wizytacji przyznaje nagrody w
Konkursie.
3.Głosującym jest osoba, która bierze udział w głosowaniu internetowym na wybrane inwestycje za
pośrednictwem strony internetowej www.modernizacjaroku.org.pl
W celu oddania swojego głosu na obiekt należy:
I. wejść na stronę: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-2
II. Wyszukać zgłoszony obiekt według województwa, lub nazwie obiektu
III. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie "zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos".
IV. Na podstronie podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć "Nie jestem robotem" - a po udanej
weryfikacji kliknąć "Zagłosuj", na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go
zaakceptować
V.Gotowe! Twój głos został oddany.
VI.W celach weryfikacji Organizator Konkursu przechowuje adres e-mail, adres IP, z którego nastąpiło
połączenie oraz dokładną godzinę i datę oddania głosu.
VII. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.
VIII. W przypadku zaobserwowanych nadużyć Organizator rezerwuje sobie prawo anulowania głosów
noszących znamiona złamania Regulaminu.
IX. Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach na obiekt w województwie. Warto
pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym
głosowaniu zwiększasz swoje szanse na wygraną cennych nagród przewidzianych dla głosujących.
4. Rozpoczęcie głosowania Obiekty Finałowe: 01.09.2022 r. godz. 12.00
5. Zakończenie głosowania Obiekty Finałowe: 28.09.2022 podczas Gali
6. Główne nagrody w Głosowaniu Internetowym-Finał
Klasyfikacja generalna pierwsze trzy miejsca:
- zwycięzcy otrzymują prezentację realizacji podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie
- zwycięzcy w rywalizacji otrzymują bonifikatę w składce konkursowej w XXVII edycji Konkursu
a) I miejsce – 50% bonifikaty w składce konkursowej
b) II miejsce – 25 % bonifikaty w składce konkursowej
c) III miejsce – 15 % bonifikaty w składce konkursowej

Klasyfikacja według województw*:
- zwycięzcy w rywalizacji otrzymują bonifikatę w składce konkursowej w XXVII edycji Konkursu
a) za I miejsce: 25% bonifikaty w składce konkursowej
b) za II miejsce: 15% bonifikaty w składce konkursowej
c) za III miejsce: 10% bonifikaty w składce konkursowej
7. Nagroda dla głosujących:
- 3 zaproszenia dla dwóch osób na Galę na Zamku Królewskim w Warszawie 2023 rok
- dwu dniowy wyjazd na wizytacje obiektów z Jury Konkursu (nocleg, przejazd, wyżywienie)
- katalog pokonkursowy
11. Organizator przekaże do publicznej wiadomości wyniki głosowania i informacje o zwycięzcach
12.Organizator ma prawo, z ważnych przyczyn, zmienić okres oddawania głosów.
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu głosowania internetowego, 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,
- udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane,
- przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od
Organizatora
14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych
lub z innej ważnej przyczyny.
15.

Postanowienia końcowe:
1. Oddanie głosu na stronie www.modernizacjaroku.org.pl jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
iż Głosujący wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Głosujących wyłącznie dla celów organizacji Głosowania zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z
późn. zm.).
*w przypadku 1 obiektu w województwie minimum 4000 głosów należy zdobyć aby otrzymać nagrodę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego prowadzące
działalność przy ulicy Hetmańskiej 38, 85-039 Bydgoszcz, posiadający numer KRS 0000216504, REGON 093207243. Twoje dane są
przetwarzane 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)., Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po
wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków oraz upływie okresu przedawnienia przysługujących nam roszczeń. Twoje dane nie będą
przetwarzane przez inne podmioty w celach innych niż wskazane powyżej. Twoje dane nie zostaną przez nas przekazane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych. Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany
system podejmowania decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją sytuację i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych
konsekwencji.

