Regulamin głosowania internetowego w konkursie
„Lwy Jelczańsko-Laskowickie”
§1
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.

Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania akceptuje treść
Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, zwany dalej Organizatorem.
Niniejszy regulamin udostępniony jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na stronie internetowej
www.jelcz-laskowice.pl/glosowanie
§2
Przedmiot głosowania internetowego oraz sposób głosowania

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Głosowanie internetowe ma charakter ogólnodostępny i może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Miasta i
Gminy Jelcz-Laskowice.
Celem głosowania internetowego jest oddanie głosu na kandydatów w każdej z kategorii tj. edukacja,
kultura, sport, biznes, młody talent, stowarzyszenia i fundacje, sołectwa, człowiek Jelcza-Laskowic,
wybranych przez komisję konkursową do drugiego etapu w konkursie „Lwy Jelczańsko-Laskowickie”.
Głosowanie internetowe trwa od 22 sierpnia 2022 r. od godz. 10.00 do 18 września 2022 r. do godz. 23.59
na stronie internetowej www.jelcz-laskowice.pl/glosowanie.
Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika Głosowania na kandydatów w
każdej z kategorii tj. edukacja, kultura, sport, biznes, młody talent, stowarzyszenia i fundacje, sołectwa,
człowiek Jelcza-Laskowic, wybranych przez komisję konkursową do drugiego etapu w konkursie „Lwy
Jelczańsko-Laskowickie”.
Formularz do głosowania dostępny jest po wpisaniu miejscowości zamieszkania, w której mieszka Uczestnik
Głosowania.
Każdy Uczestnik Głosowania może oddać tylko 1 głos. Głosy przyjmowane są na podstawie adresów IP
komputerów/smartfonów/tabletów Uczestników Głosowania, którzy wysłali swój głos.
§3
Ogłoszenie wyników głosowania internetowego

1.
2.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w dniu 2 paździrnika 2022 r. podczas finałowej gali konkursu „Lwów
Jelczańsko-Laskowickich” w Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice.
Wyniki głosowania internetowego zostaną opublikowane na stronie internetowej www.jelczlaskowice.pl/glosowanie
§4
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.
5.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w głosowaniu internetowym
Uczestnikom Głosowania.
Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Głosowania wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją głosowania internetowego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe uczestników głosowania przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.jelczlaskowice.pl/glosowanie

