
Regulamin głosowania internetowego 

w konkursie „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ II EDYCJA” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Głosowanie internetowe ma charakter ogólnodostępny i może wziąć w nim udział każda 
osoba chętna do oddania głosu. 

2. Celem głosowania internetowego jest oddanie głosu na najlepszy projekt artystyczny 
zgłoszony do konkursu  „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ II EDYCJA”. 

3. Głosowanie internetowe trwa od 4 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r. w serwisie 
internetowym www.ankiety.jastrzebie.pl. 

4. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez internautów  
na wybrany projekt artystyczny zgłoszony do konkursu „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
II EDYCJA”, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza do głosowania udostępnionego  
na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, www.ankiety.jastrzebie.pl oraz na portalu 
Facebook, na profilu Miasta. 

5. Każdy Uczestnik Głosowania może zagłosować tylko na 1 projekt artystyczny i oddać tylko  
1 głos. Głosy przyjmowane są na podstawie adresów e-mail Uczestników Głosowania, którzy 
wysłali swój głos. 

6. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi w dniu 27 listopada 2022 r. 
podczas Gali Artystów, która odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 
prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju.   

7. W wyniku zsumowania głosów Autor projektu artystycznego, który uzyska największą 
liczbę głosów w głosowaniu internetowym otrzyma Nagrodę Internautów. 

8. Wyniki głosowania internetowego zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.jastrzebie.pl oraz za pośrednictwem portalu Facebook na profilu Miasta.  

 

2. Postanowienia końcowe 

1. Oddanie głosu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Głosujący wyraża zgodę 
na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 
Głosowania. 

 

 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych 
 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest gmina miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. 
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 
60, 

 e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl, 
 telefonicznie: 32 47 85 100. 

 
2. Inspektor ochrony danych - IOD  

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 
z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) 
w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 
60,  

 e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl. 
 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne  
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia głosowania internetowego 
na najlepszą pracę zgłoszoną do konkursu „Talenty miasta Jastrzębie-Zdrój, II edycja”. Podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a więc przetwarzanie do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, którym jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. 
 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą udostępnione, na podstawie umowy powierzenia, firmie DataQuest 
zapewniającej nam wsparcie serwisu internetowego. 
 

5. Okres przechowywania danych 
Będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zakończenia głosowania, po czym zostaną trwale 
usunięte. 
 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia  
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 prawo do usunięcia danych, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

7. Obowiązek podania danych  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
wzięcia udziału w głosowaniu. 
 


