REGULAMIN PLEBISCYTU SZKŁA KONTAKTOWEGO
„Mistrz riposty”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Plebiscyt Szkła Kontaktowego pod tytułem „Mistrz riposty” (dalej „Plebiscyt”) organizowany
jest przez TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod
nr KRS: 0000374849 zwaną dalej ”Organizatorem” działającą na zlecenie TVN S.A.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez widzów audycji „Szkło Kontaktowe” (dalej „Audycja”)
nadawanej w programie TVN24 (dalej „Program”) najbardziej wyrazistego polityka spośród
przedstawionych kandydatów do tytułu „Mistrz Riposty”.
3. Plebiscyt polega na głosowaniu przez SMS na jednego z kandydatów wskazanych w Audycji
w celu wybrania jednego, który - zdobywając największą liczbę głosów w głosowaniu zdobędzie tytuł „Mistrza Riposty”.
4. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w terminie 14 listopada do 5 grudnia 2021.
PRZEBIEG PLEBISCYTU
§2
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się przez SMS na numerze 7124. W celu oddania głosu na
wybranego kandydata plebiscytu (dalej „Kandydat”), a w przypadku nominacji pod numerem
10 pary Kandydatów, w treści wiadomości SMS należy wpisać numer przyporządkowany
Kandydatowi biorącemu udział w Plebiscycie, na którego pragnie się oddać swój głos. Treść
wiadomości powinna być zapisana bez odstępów, kropek i przecinków, a numer jednocyfrowy
nie musi być poprzedzony zerem.
2. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu na
numer telefonu Głosującego, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z
informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający
wymogów określonych w Regulaminie nie będzie wliczany do głosów oddanych w
Głosowaniu.
3. Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 7124 wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł z VAT).
4. Każdy głosujący może wysłać dowolną liczbę SMSów. Koszt wysłania każdego SMSa pod
numer 7124 wynosi 1,23 zł z VAT.
5. Udział w Plebiscycie możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange,
Plus, T-Mobile, Play, VirginMobile i Aero2.
6. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., TVN S.A., Asseco Poland S.A., Digital Virgo S.A., Orange
Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich
rodzin nie mogą brać udziału w Plebiscycie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane
niniejszym Regulaminem. Uczestnikiem Głosowania jest nadawca poprawnego SMSa z
głosem w Głosowaniu („Uczestnik”).
8. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych w
Plebiscycie głosów.
9. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego kandydata.
10.
Liczba poprawnie oddanych głosów SMS w czasie przewidzianym na głosowanie w
Plebiscycie określi wynik Plebiscytu. Zwycięzcą Plebiscytu będzie osoba, która otrzyma
najwyższą liczbę prawidłowo oddanych głosów SMS w czasie trwania Plebiscytu. Zwycięzca
zdobędzie tytuł „Mistrza Riposty”. W przypadku remisu dwóch lub więcej osób z najwyższą
liczbą głosów SMS, wszystkie te osoby otrzymają tytuł „ Mistrza Riposty”.
11. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Audycji w dniu 6 grudnia 2021.
KANDYDACI DO TYTUŁU „ MISTRZA RIPOSTY”
§3
1. Lista kandydatów do tytułu „ Mistrza Riposty” wraz z numerami jakie zostały przypisane
kandydatom w Plebiscycie, a które odpowiadają numerom w głosowaniu na tych kandydatów

to:
LISTA KANDYDATÓW
Kandydat z numerem 1. Marek Suski, SMS pod nr 7124 o treści 1
Kandydat z numerem 2. Ryszard Terlecki, SMS pod nr 7124 o treści 2
Kandydat z numerem 3. Mateusz Morawiecki, SMS pod nr 7124 o treści 3
Kandydatka z numerem 4. Jacek Sasin, SMS pod nr 7124 o treści 4
Kandydat z numerem 5. Przemysław Czarnek, SMS pod nr 7124 o treści 5
Kandydat z numerem 6. Elżbieta Witek, SMS pod nr 7124 o treści 6
Kandydat z numerem 7. Janusz Kowalski, SMS pod nr 7124 o treści 7
Kandydat z numerem 8. Andrzej Duda, SMS pod nr 7124 o treści 8
Kandydat z numerem 9. Donald Tusk, SMS pod nr 7124 o treści 9
Kandydat z numerem 10. Michał Szczerba i Dariusz Joński, SMS pod nr 7124 o treści 10
Kandydat z numerem 11. Sławomir Nitras, SMS pod nr 7124 o treści 11
Kandydat z numerem 12. Władysław Kosiniak-Kamysz, SMS pod nr 7124 o treści 12
Kandydatka z numerem 13. Piotr Zgorzelski, SMS pod nr 7124 o treści 13
Kandydat z numerem 14. Artur Dziambor, SMS pod nr 7124 o treści 14
Kandydatka z numerem 15. Krzysztof Bosak, SMS pod nr 7124 o treści 15
Kandydat z numerem 16. Włodzimierz Czarzasty, SMS pod nr 7124 o treści 16
Kandydatka z numerem 17. Szymon Hołownia, SMS pod nr 7124 o treści 17
Kandydat z numerem 18. Paweł Kukiz, SMS pod nr 7124 o treści 18
Kandydat z numerem 19. Jarosław Gowin, SMS pod nr 7124 o treści 19
Kandydat z numerem 20. Michał Kołodziejczak, SMS pod nr 7124 o treści 20

1.

2.
3.
4.

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PLEBISCYTU
§4
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego Plebiscytu sprawuje komisja („Komisja”)
składająca się z: Przewodniczącego – Tomasza Sianeckiego i dwóch Członkowie: Dominika
Sekielska i Beata Połynka.
Komisja rozpatruje wszelkie reklamacje od Uczestników Plebiscytu związane z udziałem w
Plebiscycie, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
Reklamacje należy przesyłać do TVN pod adresem: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.
Zgłaszający składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia w
terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
PUBLIKACJA REGULAMINU
§5
Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Współorganizatorów, ul. Wiertnicza
166, 02-952 Warszawa oraz na sk.tvn24.pl.

1.

2.

3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6
Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest TVN S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 (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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
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.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Głosujących są:
 dla celów przeprowadzenia Głosowania – prawnie uzasadniony interes Administratora,
który polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i wyłonienia jego zwycięzców na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 dla celów rozpatrzenia reklamacji Głosującego - prawnie uzasadniony interes
Administratora, 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
Administratora, który polega na konieczności zabezpieczenia Administratora na
wypadek sporu z Głosującym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 dla celów statystycznych i archiwalnych - prawnie uzasadniony interes Administratora,
który polega na prowadzeniu analiz aktywności Głosujących w trakcie Audycji oraz jej
dokumentowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Podanie danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, przy czym ich
niepodanie uniemożliwi udział w Głosowaniu.
5. Dane osobowe Głosującego mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy
kapitałowej TVN, w tym w szczególności Organizatorowi, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji
celów Plebiscytu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na
podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Dane osobowe Głosujących będą przetwarzane do zakończenia Plebiscytu i wyłonienia jego
zwycięzców. Dane osobowe mogą być przetwarzane również po tym czasie do czasu rozpatrzenia
reklamacji Głosującego i/lub przedawnienia roszczeń Organizatora i Głosującego związanych z
organizacją Głosowania.
7. Administrator będzie przechowywał 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. Głosujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych (jeżeli została wyrażona) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
9. Uprawnienia powyższe Głosujący może wykonać, gdy:
 w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
 w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane przez Administratora; Głosujący cofnie swoją zgodę na
przetwarzanie danych; Głosujący 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, gdy dane nie są już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem;
 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się
na podstawie zgody Głosującego lub umowy z nim zawartej oraz przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny.
10. Głosujący zawsze ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w celach marketingowych. Głosujący ma także prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a sprzeciw jest uzasadniony
szczególną sytuacją Głosującego, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
Głosującego.
11. Głosujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Administratora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej
wyznaczonego przez Administratora inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Plebiscytu rozpatrywane będą
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 listopada do 5 grudnia 2021 roku.
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że
zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmiana niniejszego Regulaminu
może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
a. zmiana warunków technicznych dotyczących konkursu,
b. zmiana danych Organizatora, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych,
adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych
wskazanych w niniejszym Regulaminie,
c. potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek
pisarskich lub niejasności,
d. konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa
mających bezpośredni wpływ na organizację konkursu.
5. Organizator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie internetowej:
sk.tvn24.pl.
6. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Organizatora, a zmieniony Regulamin jest wiążący w stosunku do głosów oddanych po
skutecznej zmianie Regulaminu.

