
 

 
 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Plebiscyt  nosi nazwę „Kwatera z pomysłem” (zwany dalej plebiscytem). 

2. Realizatorem plebiscytu jest konsorcjum w składzie:  

a) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” z siedzibą w Nałęczowie, 

al. Kasztanowa 2. 

b) Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” z siedzibą w Nałęczowie, 

al. Kasztanowa 2. 

3. Plebiscyt zostaje przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu 

facebook.com/odpoczywajnawsi 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE  

 

1. Uczestnikiem Plebiscytu  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:  

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

b) jest osobą pełnoletnią. 

c) nie jest pracownikiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 

i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.  

d) Spełnia następujące kryteria:  

• Jest osobą fizyczną świadczącą usługi hotelarskie, związaną z zakwaterowaniem na 

obszarach wiejskich, zgłoszoną do właściwej ewidencji wymaganej ustawą  o 

usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych, 

• Jest zrzeszona w stowarzyszeniu należącym do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

„GG” oraz/lub posiadająca aktualną rekomendację  w ramach Kategoryzacji Wiejskiej 

Bazy Noclegowej,  

• posiada wpis w serwisie www.odpoczywajnawsi.pl   

e) Nie jest laureatem konkursów organizowanych przez jednostki określone w § 1 pkt 2 

w ciągu 4 miesięcy poprzedzających konkurs 
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§ 3 

NAGRODY oraz ZASADY OTRZYMANIA NAGRODY 

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, zaś jedną z ekskluzywnych gratyfikacji dodatkowych 

jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi” – 

intensywnie promowanej obecnie w internecie.  

2. Wszystkie obiekty, które poprawnie wypełnią zgłoszenie będą posiadali wpis z pełną ofertą w 

serwisie www.odpoczywajnawsi.pl 

3. Zdobywcą nagrody w plebiscycie jest kwatera, która otrzyma największą liczbę polubień lub 

serduszek w formie reakcji na zgłoszenie do wzięcia udziału w plebiscycie (zsumowane 

polubienia i serduszka) – pełna oferta zgłoszonych kwater wraz z opisem i zdjęciami dostępna 

jest na stronie www.odpoczywajnawsi.plw module Kwatera z pomysłem: 

a. głosowanie nie odbywa się poprzez umieszczanie komentarzy pod konkursowymi 

zgłoszeniami – komentarze nie mają wpływu na wynik konkursu 

b. o rozpoczęciu głosowania Realizator poinformuje w serwisie Facebook stosownym 

postem i prezentacją zgłoszeń, 

c. głosowanie kończy się w dniu 23 listopada o godz. 12:00 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Plebiscytu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Realizator.  

5. Laureat Plebiscytu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis email w ciągu 12h od 

rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 23 listopada 2020r.  

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres federacja@agroturystyka.pl w terminie 12 h od 

momentu wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.   

7. Brak spełnienia wymogów z § 3 pkt 2 i 5 powoduje przekazanie prawa do nagrody kolejnej 

osobie, która spełniła wymogi określone w § 3 pkt 2. 

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności 

za Plebiscyt prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 

i Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”.  

9. Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany.  

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest podanie przez Uczestnika Plebiscytu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania nagrody.  

http://www.odpoczywajnawsi.pl/
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2. Przystępując do Plebiscytu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik 

wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Realizatora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu oraz w związku z wydaniem 

nagrody.  

3. Przystępując do Plebiscytu Uczestnik -  Oświadcza, że: posiada pełne autorskie prawa 

majątkowe do przesłanych materiałów  (filmów, zdjęć, plików) (nazwa materiału, tytuł). 

Przesłane materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

Bierze pełną odpowiedzialność za przesłane materiały. 

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża 

zgodę na wykorzystanie ich przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 

Gościnne” w celach promocyjnych na polach eksploatacji:  

• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym -  w zakresie rozwoju i promocji w obszarze 

turystyki 

§ 5 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 
z 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) informuję, że:  

1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi możliwy jest 
pod numerem tel. (22) 623-26-25 lub adresem e-mail: iod@minrol.gov.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu (realizacji projektu pt. „Odpoczywaj na 

wsi”) oraz uzyskania refundacji poniesionych kosztów na realizację operacji w ramach pomocy 

technicznej PROW 2014-2020 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;  

4) spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, na podstawie 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549, ze zm.); 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
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przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny 
do przeprowadzenia ich archiwizacji; 

6) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa (w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w związku z 
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy; 

7) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu  następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

8) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 
Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane; 

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Realizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności plebiscytowych.  

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

www.odpoczywajnawsi.pl . 
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