
REGULAMIN  
III Opolskiego Plebiscytu Żeglarskiego „Dar Opola 2022” 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w III Opolskim 
Plebiscycie Żeglarskim „Dar Opola 2022”(zwanym dalej „Plebiscytem”) oraz zasady 
przyznawania ustanowionych na potrzeby plebiscytu nagród zwanych „Nagiel Daru Opola”. 

2. Organizatorem III plebiscytu „Dar Opola 2022” jest Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod 
żagli”, z siedzibą w Opolu 45-710 przy ul. Niemodlińskiej 45/3, Numer KRS: 0000390791, 
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, NIP: 7543050201, REGON: 160777842. e-mail: 
stowarzyszenie@piesnispodzagli.pl, www.piesnispodzagli.pl, www.daropola.pl 

 
§ 2. 

CELE PLEBISCYTU 

1. Celem Plebiscytu jest: 

a) Uhonorowanie osób i podmiotów nagrodą „Nagiel Daru Opola” za szczególne działania 
i osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa sportowego i turystycznego na terenie 
województwa opolskiego w latach 2021-2022. 

b) Popularyzowanie żeglarstwa oraz wszelkich inicjatyw z tym związanych na terenie 
województwa opolskiego w latach 2021-2022. 

c) Prezentacja i promocja na stronach internetowych: www.daropola.pl, 
www.piesnispodzagli.pl, FB/Pieśni spod żagli oraz w opolskich mediach wszystkich 
zgłoszonych do Plebiscytu osób i podmiotów.  

d) Propagowania kultury morskiej, kształtowania i rozwijania świadomości morskiej 
Opolan. 

2. Plebiscyt organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.daropola.pl, na 
której znajdują się formularze do głosowania w konkretnych kategoriach. 

                                                                                      

§ 3. 
 KATEGORIE PLEBISCYTU  

 

1. Organizator ustanawia nagrody: „Nagiel Daru Opola”  w poszczególnych kategoriach: 

a) Nagroda Kapituły Opolskich Kapitanów – głosowanie członków kapituły: 

− Żeglarz roku; 

− Rejs roku; 



− Wydarzenie żeglarskie roku; 

− Zdjęcie żeglarskie roku; 

− Film żeglarski roku; 

− Opowieść żeglarska roku; 

− Sportowiec roku. 

 

b) Nagrody opolskiej załogi - głosowanie publiczne pod nazwą: „Bitwa Morska” 

− Żeglarz roku; 

− Rejs roku; 

− Wydarzenie żeglarskie roku; 

− Zdjęcie żeglarskie roku; 

− Film żeglarski roku; 

− Opowieść żeglarska roku; 

− Sportowiec roku. 

 

c) Nagrody Zarządu Organizatora - nominowanie przez członków Zarządu Organizatora 

W kategorii: „Za porządną żeglarską robotę” 

d) Nagrody Zarządu Organizatora - nominowanie na podstawie wniosków od 
komandorów klubów i stowarzyszeń żeglarskich z województwa opolskiego w 
kategorii: „Zespół brzegowy” 

 
 
 
  

§ 4 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE 

 

1. Plebiscyt organizowany jest na terenie województwa opolskiego. 

2. Plebiscyt skierowany jest do żeglarzy mieszkających na terenie województwa opolskiego 
oraz osób i podmiotów związanych z opolskim żeglarstwem.  

3. Zgłoszenia do wszystkich kategorii Plebiscytu będą przyjmowane od 21 stycznia  2023 do 
28 lutego 2023 roku poprzez stronę: www.daropola.pl  Głosowanie internetowe w 
Plebiscycie będzie trwało od 01 marca do 19 marca 2023 r.  

4. Głosującymi w Plebiscycie mogą być: mieszkańcy województwa opolskiego. 

                                                                               
 

§ 5 



TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD 
 

1. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać osoba lub opolska organizacja żeglarska poprzez 
stronę internetową www.daropola.pl  

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zawierający: 

a) Kategorię, do której wpisujemy osobę lub podmiot. 

b) W przypadku osób – należy podać dane osobowe zgłaszanej kandydatury:  

− Imię i nazwisko osoby; 

− adres zamieszkania;  

− numer telefonu; 

− adres email;  

− nazwę klubu z którym osoba jest lub była związana lub brak przynależności; 

− datę urodzenia osoby;  

− stopień żeglarski lub jego brak; 

c) załącznik o zgodzie osoby zgłaszanej, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatora plebiscytu. W przypadku braku załącznika taka 
kandydatura będzie odrzucana.  

d) W przypadku podmiotów - dane zgłaszanego kandydata:  

− Nazwę; 

− nr KRS; 

− adres; 

− nr telefonu 

− nazwisko i imię  osoby kontaktowej; 

− numer telefonu osoby kontaktowej.  

d) Dane osoby lub podmiotu zgłaszającego: 

− Imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu; 

− adres email; 

− numer telefonu osoby zgłaszającej lub osoby kontaktowej reprezentującej 
podmiot; 

e) Uzasadnienie wyboru kandydata. 

f) Załączniki: 

− Zdjęcia: max 6 zdjęć o parametrach (dot. kategorii: zdjęcie żeglarskie roku, rejs 
roku, wydarzenie roku) 2MB/szt  

− Film max 10 min, link zamieszczonego filmu na portalu Youtube lub wysłanie 
całego filmu poprzez stronę www.wetransfer.com na adres: 
plebiscyt@daropola.pl (dotyczy kategorii: film żeglarski roku); 



− Opowieść żeglarska w formacie pdf  - maksymalna objętość tekstu to: 5 str A-4 
Znaków (dotyczy kategorii: opowieść żeglarska roku), lub informacje o 
opublikowanej książce, albumie, wydawcy, autorze  

5. Każda zgłaszana osoba lub podmiot zostanie zatwierdzony przez organizatora przed 
oficjalnym pojawieniem  się na stronie www.daropola.pl  

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia, jeśli kandydatura nie będzie 
miała związku z działalnością żeglarską na terenie województwa opolskiego. 

7. Zgłoszenia można dokonać tylko i wyłącznie na stronie internetowej www.daropola.pl  
Zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane. 

8. Nagrody określone w § 2 pkt 2 przyznawane są co roku, z zastrzeżeniem, że członkowie 
Kapituły mogą w danym roku odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.  

9. W przypadku przesłania przez Zgłaszającego materiałów zdjęciowych/filmowych/treści 
pisanych Zgłaszający wraz z ich przekazaniem oświadcza, że posiada pełne prawo do ich 
dysponowania oraz, że wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorowi licencji na 
wykorzystywanie dostarczonych utworów (fotografii/filmów/tekstów). Organizator 
zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wyżej wymienionych utworów i powielania ich, 
na stronach internetowych Organizatora, oraz udostępniania ich w celach informacyjnych 
w środkach masowego przekazu oraz wydawnictwach zwartych zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem autorskim. Informujemy, że przekazanie licencji Organizatorowi nie 
ogranicza swobody Zgłaszającego do korzystania z przynależnych mu autorskich praw 
majątkowych do wyżej wymienionych utworów wobec innych podmiotów. Organizator 
zastrzega sobie również prawo bezpłatnego wykorzystywania fragmentów wyżej 
wymienionych utworów  na stronie internetowej plebiscytu, stronach organizatora, Gali 
Plebiscytu, w mediach, które objęły patronat medialny i materiałach drukowanych 
Organizatora bez konieczności uzgadniania tego ze Zgłaszającym.  

  

§ 6 
TRYB WYŁONIENIA LAUREATÓW  

 

1. Sposób wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach podzielony jest na cztery etapy: 

a) W kategorii „Za porządną żeglarską robotę” laureatów wyłania Organizator. 
Nagroda jest przyznawana żeglarzowi za całokształt jego pracy oraz wyjątkowy wkład  na 
rzecz rozwoju opolskiego żeglarstwa. 

b) W siedmiu kategoriach, wymienionych w §3, ust. 1, punkt a) laureata wyłania Kapituła 
Opolskich Kapitanów. W każdej kategorii Kapituła nominuje trzy osoby lub podmioty i z 
tej grupy wyłania laureata. 

c) W siedmiu kategoriach, wymienionych w §3, ust. 1, punkt b) laureat wyłaniany jest 
poprzez głosowanie internautów. 

d) W kategorii „Zespół Brzegowy” laureatów wyłania Organizator na podstawie 
otrzymanych wniosków od klubów, stowarzyszeń i fundacji. Nagroda jest przyznawana  
mecenasom opolskiego żeglarstwa oraz osobom wspierającym działalność żeglarską na 
terenie województwa opolskiego.  



§ 7 
NAGRODY W PLEBISCYCIE 

 

1. Nagrody przyznawane są laureatom wyłonionym przez Organizatora, Kapitułę Opolskich 
Kapitanów oraz Internautów (Opolską Załogę). 

2. Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka „Nagiel Daru Opola”.  

3. Organizator może ufundować dodatkowe nagrody specjalne i/lub wyróżnienia. 

4. Statuetka „Nagiel Daru Opola” przyznawana jest tylko jednemu laureatowi w danej kategorii. 
Wyjątek stanowią wyniki głosowania przez internautów, w wyniku których przyznane 
zostaną trzy pierwsze miejsca: złoty, srebrny i brązowy „Nagiel Daru Opola”.  

5. Nagrody zostaną wręczone podczas gali III Opolskiego Plebiscytu Żeglarskiego „Dar Opola”. 

6. W plebiscycie przyznaje się następujące nagrody:  

a) Żeglarz roku - Nagroda  przyznawana jest żeglarzowi z Województwa Opolskiego za 
szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem w latach 2021-2022. 

b) Rejs roku - Nagroda przyznawana jest kapitanowi lub sternikowi wybitnego rejsu 
morskiego jak i śródlądowego, który zakończył się w latach 2021-2022 i był związany z 
województwem opolskim poprzez  osobą kapitana, sternika, jacht, załogę lub 
organizacje żeglarską. 

c) Wydarzenie żeglarskie roku - Nagroda przyznawana jest osobie, grupie osób, firmie, lub 
organizacji żeglarskiej, które zorganizowało szczególne wydarzenie o charakterze 
żeglarskim związane z województwem opolskim w latach 2021-20: regaty, jubileusz, 
zlot, wydarzenie kulturalne, koncert, inne o charakterze żeglarskim. 

d) Zdjęcie żeglarskie roku - Nagroda przyznawana jest osobie, która wykonała jedno lub 
tematyczną serie max pięciu zdjęć fotograficznych związanych tematycznie z 
żeglarstwem województwa opolskiego: regaty, wydarzenia, rejsy, ludzie, itp. 
Organizator dopuszcza zdjęcia poddane nieznacznej obróbce cyfrowej, która jedynie 
poprawi kontrast, barwę i kolorystykę zdjęcia. 

e) Film żeglarski roku - Nagroda przyznawana jest osobie lub grupie osób, które nakręciły 
i wyprodukowały dowolną techniką max 10 minutowy film związany tematycznie z 
żeglarstwem województwa opolskiego: regaty, wydarzenia, rejsy, historie, ludzie, itp. 
Film zostanie umieszczony na stronę Youtube, a Organizator otrzyma link do strony, 
który zostanie zamieszczony na stronach organizatora lub zostanie przesłany poprzez 
portal „www.wetransfer.com” na adres: plebiscyt@daropola.pl Organizator zamieści 
wszystkie konkursowe filmy na swoim profilu Piesni spod zagli na portalu 
www.youttube.com  

f) Opowieść żeglarska roku - Nagroda przyznana jest osobie, która napisała opowiadanie, 
relacje, reportaż, wiersz, książkę, album, inne formy pisane, których temat główny 
związany jest z żeglarstwem województwa opolskiego. 

g) Sportowiec roku - Nagroda przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi 
regatowemu z województwa opolskiego, który osiągnął sukcesy w żeglarstwie 
wyczynowym reprezentując miejscowości lub kluby województwa opolskiego w latach 
2021-2022. 



§ 8                                                                                                 
KAPITUŁA OPOLSKICH KAPITANÓW 

 

1. Kapitułę Opolskich Kapitanów powołuje Zarząd Organizatora. 

2. Członkami Kapituły mogą być zaproszone przez Organizatora osoby, które spełniają jedno z 
poniższych kryteriów: 

a) posiadają stopień Kapitana Jachtowego i związani są z opolskim żeglarstwem poprzez 
członkostwo w opolskich klubach, mieszkają na terenie województwa opolskiego, 
działają lub działali na rzecz opolskiego żeglarstwa.  

b) aktualnie pełnią funkcje Komandorów, Prezesów, Przewodniczących opolskich 
organizacji żeglarskich zarejestrowanych w KRS. 

c) zostały zaproszone jako członkowie honorowi. Członkiem honorowym może być żeglarz 
z poza województwa opolskiego, szczególnie zasłużony dla rozwoju żeglarstwa polskiego 
jak i opolskiego, a także osoba wspierająca rozwój opolskiego żeglarstwa, fotograficy, 
filmowcy, czy dziennikarze. 

3. Członek Kapituły otrzyma indywidualny login i hasło do głosowania. 

4. Każdy członek kapituły po zalogowaniu ma do dyspozycji 3,2,1 punkty, które może przyznać 
na dany projekt/osobę w każdej kategorii. 

5. W Kapitule zostaje wybrany Komandor Kapituły, który na czas trwania plebiscytu ma do 
dyspozycji podwójny głos w każdej kategorii. Głos dodatkowy może być wykorzystany przez 
Komandora tylko w sytuacji, gdy dwóch nominowanych uzyska taką samą ilość punktów w 
jednej kategorii. W przypadku takiej sytuacji przegrany nominowany z automatu uzyskuje 
kolejne miejsce. 

6. Komandorem Kapituły zostaje wybrany najstarszy wiekiem członek Kapituły. 

7. Obsługę organizacyjno-biurową Kapituły zapewni Sekretarz wytypowany przez Organizatora 
nie posiadający prawa udziału w głosowaniu i nie wchodzący w skład Kapituły Nagród, 
wspierający członków Kapituły przy organizacji głosowania. 

8. Od wyboru Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

9. Do czasu ogłoszenia wyników Nagród podczas Gali Plebiscytu, Członkowie Kapituły 
zobowiązani są do zachowania tajemnicy o przebiegu głosowania i wyłonionych 
kandydaturach na laureatów. 

10. Członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Kapituły 
Nagród. 

11. Kapituła działa zgodnie z niniejszym regulaminem. 

12. W przypadku nominowania któregoś z członków kapituły  w jednej z siedmiu kategorii, 
automatycznie organizator blokuje możliwość głosowania w danej kategorii przez osobę 
nominowaną. Osoba nominowana może głosować bez przeszkód w innych kategoriach. 

 

 



 
§ 9 
OPOLSKA ZAŁOGA 
 

1. Opolską Załogę tworzą wszyscy internauci, którzy dobrowolnie zarejestrują się na stronie 
www.daropola.pl w celu głosowania podczas trwania plebiscytu w tzw. Bitwie Morskiej. 

2. Każda osoba, która chce wziąć udział w głosowaniu na stronie www.daropola.pl w celu 
rejestracji zobowiązana jest do podania:  

− Imienia i nazwiska; 

− Nick; 

− adresu email; 

− przynależność do istniejącej lub nie organizacji żeglarskiej działającej na terenie 
województwa opolskiego lub brak przynależności. 

− Potwierdzenia akceptacji regulaminu głosowania 

3. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu, po zalogowaniu na stronę www.daropola.pl  ma 
do dyspozycji 3,2,1 punkty - raz dziennie, które może przyznać na dany projekt/osobę we 
wszystkich kategoriach łącznie. 

4. W związku z ewentualnym wykorzystaniem luki w dostępie do systemu głosowania, 
mogącego prowadzić do nadużyć w procesie oddawania głosów, Organizator ogranicza 
możliwość głosowania raz dziennie maksymalnie z pięciu adresów email, przypisanych do 
jednego adresu IP. 

 

      

§ 10 
REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: 

stowarzyszenie@piesnispodzagli.pl z dopiskiem „Reklamacja”.  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko, adres dla 
doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów wraz z uzasadnieniem.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione 
pisemnie drogą mailową niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 
powszechnym.  
     

 

 



§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora 
Plebiscytu: www.daropola.pl, www.piesnispodzagli.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
Organizator. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Plebiscytu.  

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w 
Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu, 
zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.  

7. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany 
do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.  

8. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest 
„grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których 
wynik zależy od przypadku. Plebiscyt nie jest zatem grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

9. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

− problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, 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 Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 
spowodowane, 

− przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. 
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,  

11. Osoba rejestrująca się na stronie www.daropola.pl oświadcza, że: 

− dane, w tym wszelkie informacje podawane w ramach Formularza zgłaszającego lub 
głosującego są zgodne z prawdą;  

− wykorzystanie danych i informacji zawartych w Formularzu nie naruszy prawa, dobrych 
obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy 
też chronionej tajemnicy lub know-how.  

 
  
 
 
 



§ 12 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Opolskie Stowarzyszenie 
„Piesni spod żagli” z siedzibą w Opolu 45-710, ul. Niemodlińska 45/3 (dalej „Administrator”). 
Administrator przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
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 (dalej „RODO”). 

2. Dane uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do 
zrealizowania Plebiscytu, to jest w celu przeprowadzenia głosowania zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych uczestnika Plebiscytu są:  

− rejestracja na stronie www.daropola.pl, która jest  równoznaczna z zawarciem z 
Organizatorem umowy o świadczenie usługi udziału w Plebiscycie przez Organizatora 
oraz umożliwienie uczestnictwa w Plebiscycie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

− dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, który obejmuje prowadzenie 
marketingu bezpośredniego (poprzez przesyłanie informacji i zaproszeń do kolejnych 
Plebiscytów, a także innych wydarzeń o charakterze żeglarskim) w stosunku do 
uczestnika Plebiscytu, który korzystał już z usług Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO); 

− dla celów rozpatrzenia reklamacji uczestnika Plebiscytu - prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, który polega na konieczności obsługi procesu reklamacji i prowadzenia 
korespondencji w tym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

− dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, który polega na konieczności zabezpieczenia Organizatora na wypadek 
sporu z Uczestnikiem Plebiscytu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

− dla realizacji obowiązków prawnych – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

4. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu email jest 
dobrowolne, przy czym ich niepodanie jest wymogiem bez spełnienia którego nie jest 
możliwy udział w Plebiscycie. 

5. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, nicku, oraz adresu email jest dobrowolne, przy 
czym ich niepodanie jest wymogiem bez spełnienia którego nie jest możliwy udział w 
głosowaniu w Plebiscycie. 

6. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane do zakończenia Plebiscytu.  
Dane osobowe mogą być przetwarzane również po tym czasie do czasu rozpatrzenia 
reklamacji uczestnika Plebiscytu i/lub przedawnienia roszczeń Organizatora i uczestnika 
Plebiscytu związanych z organizacją Plebiscytu. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą 
przechowywane dla celów marketingowych (przesyłania informacji i zaproszeń do kolejnych 
Plebiscytów, a także innych wydarzeń o charakterze żeglarskim przez okres 1 roku, lub też do 
czasu wniesienia sprzeciwu uczestnika wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności 
od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej. 



7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

8. Organizator może zwrócić się do uczestnika Plebiscytu z prośbą o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie innych danych osobowych uczestnika Plebiscytu lub dla innych celów 
wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w tych celach, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas 
rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy 
uczestnik Plebiscytu będzie poinformowany. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału 
w Plebiscycie. Uczestnik Plebiscytu ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym 
momencie. W tym celu uczestnik Plebiscytu powinien skontaktować się z Administratorem 
przez adres email: piesni_spod_zagli@interia.pl Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 

9. Uczestnik Plebiscytu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 
prawo. 

10. Uprawnienia te uczestnik Plebiscytu może wykonać, gdy: 

− w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

− w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane przez Administratora; uczestnik Plebiscytu cofnie swoją zgodę 
na przetwarzanie danych; uczestnik Plebiscytu zgłosi uprzednio sprzeciw wobec 
przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny 
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

− w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe 

− na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych; dane są 
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale uczestnik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; 
dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne uczestnikowi 
Plebiscytu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub uczestnik Plebiscytu 

− wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

− w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie zgody uczestnik Plebiscytu lub umowy z nim zawartej oraz przetwarzanie to 
odbywa się w sposób automatyczny. 

11. Uczestnik Plebiscytu zawsze ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 
dla celów marketingowych. Uczestnik Plebiscytu ma także prawo wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją 
uczestnika Plebiscytu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
uczestnika. Uczestnik Plebiscytu może wyrazić sprzeciw kontaktując się z Administratorem 
poprzez adres e-mail: stowarzyszenie@piesnispodzagli.pl  

12. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



13. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 
Administratora na adres: „Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli” ul. Niemodlińska 45/3, 
45-710 Opole,”. 

14. W celu ułatwienia uczestnikowi Plebiscytu kontaktu w sprawie przetwarzania danych 
osobowych może skontaktować się z Administratorem na adres e-mail:  
stowarzyszenie@piesnispodzagli.pl  

15. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnik Plebiscytu może 
skontaktować się wykorzystując adres e-mail: it@daropola.pl 

16. Organizator Plebiscytu – Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli” ul. Niemodlińska 45/3, 
45-710 Opole jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników Plebiscytu na 
podstawie art. 28 RODO. 


