REGULAMIN PLEBISCYTU
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w akcji o
charakterze plebiscytu prowadzonej pod nazwą „Twoje miasto z góry 4” (dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest ITI Neovision S.A., al gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, NIP 521-00-82-774, REGON:
010175861, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000 zł
(dalej: „ITI”).
Podwykonawcą Akcji - na zlecenie ITI - jest 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod
adresem ul. Mazowiecka 9 (00-052), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473570,
nr NIP 525-25-62-875, REGON 146851182, o kapitale zakładowym w wysokości 59.400,00
złotych (dalej: „Podwykonawca”).
3. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy (dalej: „Uczestnicy”) tj. pełnoletnie osoby
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Akcja ma charakter plebiscytu, w ramach której Uczestnicy wybierają miejscowości w
Polsce (dalej: „Miejscowości”), które ich zdaniem są najciekawsze.
5. W Akcji nie przewidziano żadnych nagród.
6. Zgłaszanie Miejscowości
Zgłaszanie Miejscowości następuje poprzez dodanie jej przez zarejestrowaną osobę.
Rejestracja polega na: zgłoszeniu (dalej: „Zgłoszenie”), polegającego na przesłaniu
prawidłowo wypełnionego formularza (dalej: „Formularz”) dostępnego na stronie
https://twoje-miasto.planeteplus.pl/ (dalej: „Strona www”) w okresie od dnia 16 czerwca
2020 r. do dnia 7 lipca 2020 r.
Nie można ponownie dodać Miejscowości już zgłoszonej. Materiały, o których mowa w ust
8. mogą zostać przesłane i zostaną dołączone do poprzedniego zgłoszenia danej
Miejscowości.
Z udziału w Akcji są wyłączone miejscowości, które były pokazywane w istniejących już
odcinkach programu „Polska z Góry”, oraz te, w których jest planowana realizacja
przyszłych odcinków.
Zgłaszający taką miejscowość zostanie poinformowany podczas próby wysłania zgłoszenia,
że o tej miejscowości powstał już odcinek programu „Polska z Góry” lub jest on w trakcie
realizacji.
7. Prawidłowe wypełnienie Formularza przy Zgłaszaniu Miejscowości polega m.in. na:
a. wpisaniu do Formularza przez Uczestnika danych osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe (w tym adresu e-mail) oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu
niezbędnym do przeprowadzenia Akcji.
b. wyboru nazwy Miejscowości z bazy dostępnej w ramach Formularza,
c. [Opcjonalnie] wpisanie w oznaczonym w Formularzu miejscu opisu wybranej
Miejscowości oraz opcjonalnie załączenia zdjęć, w wypadku dodania zdjęcia opis jest
wymagany (dalej łącznie zwanych: „Materiałami”).

8. W chwili przesłania Zgłoszenia Miejscowości Uczestnik, zgłaszający zdjęcie, w zamian za
możliwość wzięcia udziału w Plebiscycie:
a. Oświadcza, że posiada prawa do korzystania z Materiałów i udziela ITI i
Podwykonawcy nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z Materiałów
wraz
z prawem do udzielania dalszych licencji – sublicencjonowania (dalej „Licencja”).
Licencja obejmuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiałów i jest
udzielana w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym
w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania– wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy; (c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób
inny niż określony w lit. (b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w Internecie. Uczestnik potwierdza, że ITI oraz Podwykonawca są
upoważnieni do oznaczenia Materiałów, niezależnie od sposobu publikacji, przez
podanie imienia i nazwiska autora, bądź do publikowania (rozpowszechniania)
Materiałów bez wskazywania ich autorstwa.
b. oświadcza, że posiada wszelkie prawa do udzielenia Licencji i zezwoleń w zakresie
opisanym powyżej oraz, że korzystanie przez ITI i Podwykonawcę z przedmiotów
Licencji i zezwoleń, zgodnie z Regulaminem nie naruszy prawa ani praw osób trzecich.
Uczestnik zobowiązuje się, że pokryje wszelkie szkody i koszty związane z
nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym przewidzianych w ew. wyrokach,
decyzjach oraz ugodach, jak również koszty związane z postępowaniami w tym
zakresie.
9. Wybór Miejscowości
Plebiscyt wygra Miejscowość, która zdobędzie proporcjonalnie najwięcej głosów (liczba
głosów w stosunku liczby mieszkańców danej miejscowości według GUS).
ITI ogłosi wyniki na stronie twoje-miasto.planeteplus.pl do dnia 10 sierpnia 2020 roku.
10. Głosowanie
Głosowanie odbywa się poprzez stronę twoje-miasto.planeteplus.pl
Głosować mogą osoby zarejestrowane uprzednio w trybie wskazanym w ust. 7 lub osoby,
które nie zgłaszały Miejscowości, które rejestrują się poprzez Facebooka.
Uczestnik po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia otrzyma informację, że może już
głosować na Miejscowości.
Głosy na Miejscowości mogą być oddawane w okresie od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia 30
lipca 2020 roku.
11. Nad przebiegiem Akcji czuwać będzie ustanowiona przez Podwykonawcę Komisja.
12. Uczestnicy, nie są uprawnieni do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. ITI i
Podwykonawca są uprawnieni do usuwania treści obraźliwych, wulgarnych, a także
niepoprawnych językowo.
13. Wykorzystywane dla przeprowadzenia Akcji oprogramowanie ma funkcje i cel służące
wyłącznie przeprowadzeniu Akcji: strona internetowa ITI, Facebook, e-mail.

14. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się usługodawca: standardowe do komunikacji Facebook i email.
15. ITI i Podwykonawca zapewniają zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
16. Jedna osoba może głosować tylko 1 raz. Zabronione jest dokonywania zgłoszeń bądź
głosowania masowego, zabronione jest korzystanie z narzędzi mulitplikujących głosowanie
i innych mechanizmów sprzecznych z regulaminem lub mających na celu jego obejście.
17. Reklamacje dotyczące Akcji można zgłaszać za pośrednictwem e-mail na adres
twojemiasto@planeteplus.pl.
18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego
reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
19. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź zostanie
przekazana Uczestnikowi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji e-mailem na adres email, z którego została nadesłana reklamacja.
20. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze
sądowej.
21. 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) (dalej: „RODO”), administratorem
danych osobowych Uczestników zbieranych w trakcie Akcji (dalej „dane osobowe”) jest
ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do
korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych” (dalej: „Administrator”).
22. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej: iod@ncplus.pl.
23. Zakres danych osobowych przetwarzanych dla celów przeprowadzenia Akcji:
adres e-mail, FB id, imię i nazwisko.
24. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu umożliwienia wzięcia udziału w Akcji przez osobę,
której dane dotyczą,
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zamieszczenia (rozpowszechniania) Materiałów na
Stronie www., umożliwienia zgłaszania i komunikacji w sprawie reklamacji.
25. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia udostępnienia Formularza na
Stronie www, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia
lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jak również wypełnianie wszelkich obowiązków
prawnych Administratora.

26. Administrator powierzy dane osobowe partnerom biznesowym współpracującym przy
organizacji Akcji (w szczególności Podwykonawcy Akcji oraz innym podwykonawcom ITI,
m.in. firmom archiwizującym dokumenty, partnerom świadczącym usługi techniczne [np.
rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych]).
27. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
d. prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie
internetowej: www.uodo.gov.pl).
28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w
Akcji.
29. Regulamin udostępniony jest na Stronie www oraz w siedzibie ITI, a także w siedzibie
Podwykonawcy.
30. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Warszawa, 16.06.2020

