ZASADY GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW
NA PRACE KONKURSOWE W „KONKURSIE NA ARTYKUŁ DOTYCZĄCY
ELEKTRONIKI LUB PROGRAMOWANIA” („KONKURS”)
1. Niniejsze Zasady głosowania internautów („Zasady”) określają ogólne warunki oraz zasady, na jakich
odbywa się głosowanie internautów na Prace Konkursowe w Konkursie prowadzonym przez Damiana
Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą FORBOT Damian Szymański z siedzibą w Gdyni
za pośrednictwem strony internetowej forbot.pl (zwaną dalej „Stroną Internetową”).

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Głosowanie internautów w serwisie internetowym Organizatora, dostępnym pod adresem forbot.pl
(„Serwis”) organizowane jest wyłącznie w celu wyłonienia Laureata, któremu zostanie przyznana
Nagroda Internautów.
2. Zasady na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki jego przeprowadzenia, zostały określone
w Regulaminie Konkursu „KONKURS NA ARTYKUŁ DOTYCZĄCY ELEKTRONIKI LUB PROGRAMOWANIA”
("Regulamin"). Definicje pojęć, stosowanych w niniejszych Zasadach, zostały zawarte w Regulaminie.

§ 2 Warunki głosowania internautów
1. Oddanie głosu na warunkach określonych w niniejszych Zasadach jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Organizator:
a) połączenie z siecią Internet
b) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu
to przeglądarka internetowa IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 50 lub nowsza, Opera
wersja 30 lub nowsza, Chrome wersja 50 lub nowsza, Safari wersja 7 lub nowsza, z włączoną
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o
przepustowości co najmniej 128 kb/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla
minimalnej rozdzielczości poziomej ekranu 1024 pikseli.
3. Głosowanie internautów będzie trwało w okresie od 15.04.2021 r. do 22.04.2021 r.
4. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, każdy internauta może oddać głos na 3 Prace
Konkursowe, opublikowane na Stronie Internetowej Serwisu.
5. Uprawnionymi do Głosowania Internautów są wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe
warunki:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
b) posiadają Konto Użytkownika w Serwisie internetowym, które zostało zarejestrowane przed
15.04.2021 r., czyli datą rozpoczęcia głosowania.
c) zaakceptowały Zasady oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do oddania głosu i, gdy zaistnieje taka okoliczność, do rozpatrzenia reklamacji.
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§ 3 Zasady głosowania internautów
1. Internauci oddający głos w Głosowaniu Internautów ("Głosujący"), przez oddawanie głosów
kwalifikują daną Pracę Konkursową na odpowiednim miejscu listy rankingowej, w rywalizacji
o Nagrodę Internautów.
2. Przed oddaniem głosu internauta powinien zapoznać się z Pracami Konkursowymi i wybrać
maksymalnie trzy z nich, według następującego kryterium: interesujący charakter tematyki artykułu
wybranej przez Uczestnika (w ramach ogólnego tematu Zadania Konkursowego - tj. elektroniki lub
programowania).
3. Oddanie głosu na wybraną Pracę Konkursową odbywa się poprzez:
a) zalogowanie się do swojego Konta Użytkownika
b) zaznaczenie na udostępnionej na Stronie Internetowej Serwisu liście Prac Konkursowych,
maksymalnie trzech artykułów, na które internauta chce oddać głos, a następnie kliknięcie
przycisku "Zagłosuj".

§ 4 Wynik głosowania internautów - Nagroda Internautów
1. Okolicznością przesądzającą o uplasowaniu się danej Pracy Konkursowej na danym miejscu
w rankingu, jest łączna liczba głosów oddanych na nią przez internautów, z zastrzeżeniem §4 ust. 3.
2. Laureatem Nagrody Internautów zostaje autor Pracy Konkursowej, która zgromadziła największą
liczbę głosów internautów.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac Konkursowych zgromadzą taką liczbę głosów, o tym który
Uczestnik zostanie Laureatem, decyduje kryterium czasowe - Laureatem zostanie ten, który jako
pierwszy zdobył rzeczoną liczbę głosów.

§ 5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z głosowaniem mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres: kontakt@forbot.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny internauty oraz określać rodzaj
niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora.
3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez
internautę adres e-mail lub udzielana w inny podany przez internautę sposób. W przypadku braku
odpowiedzi Organizatora w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za
uzasadnione.
4. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia
23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Głosujących jest Organizator. Kontakt z Organizatorem możliwy
jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@forbot.pl.
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2. Dane osobowe zbierane przez Organizatora 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), zwane też RODO.
3. Dane osobowe Głosujących przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia
głosowania internautów oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji.
Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału głosowaniu.
4. W celu oddania głosu, Głosujący podaje nazwę użytkownika.
5. Dane osobowe Głosujących mogą być przetwarzane również dla potrzeb ustalenia, dochodzenia
i egzekucji roszczeń związanych z głosowaniem, w celu udowodnienia istnienia roszczenia, w tym
rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.
6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), polegający na ustaleniu, dochodzeniu
i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
organami państwowymi.
6. Dane osobowe Głosujących mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta
Organizator przy przeprowadzaniu Konkursu i głosowania – w zależności od okoliczności. Organizator
korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do
nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi marketingowe.
7. Dane osobowe Głosujących będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a jeżeli odwołanie zgody
nie nastąpi – do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe
Głosujących mogą być przechowywane przez Organizatora przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
8. Głosującym przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokonał na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Głosującym przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do
sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Głosujących do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 7 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Zasady obowiązują od dnia rozpoczęcia Konkursu.
Konkurs stanowi przyrzecznie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (art 919 kc – 921 kc).
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Treść niniejszych Zasad jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona
poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszych Zasad, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy
polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszych Zasad
jest prawo polskie.
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