REGULAMIN GŁOSOWANIA ONLINE W XIII KONKURSIE NA WIECZERNIKOWĄ CHOINKĘ

§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem XIII Konkursu na Wieczernikową Choinkę jest Klasztor OO Paulinów
na Jasnej Górze (ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa), Radio Jasna Góra (ul.
Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa) oraz oddział w Częstochowie Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (ul. Św. Barbary 10/12, 42-225 Częstochowa)
zwani dalej: „Organizatorami”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania online na świąteczną ozdobę w XIII
Konkursie na Wieczernikową Choinkę. Regulamin dostępny jest na stronie Radia Jasna
Góra.
3. Biorącym udział w głosowaniu jest osoba, która głosuje online na trzy ozdoby
choinkowe, za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.radiojasnagora.pl
4. Z jednego adresu mailowego można oddać jeden głos na trzy wybrane ozdoby.
5. W ramach konkursu zostanie dokonany wybór I, II i III miejsca na najpiękniejszą
świąteczną ozdobę XIII Konkursu na Wieczernikową Choinkę.
6. Zwycięzcami Konkursu – miejsca od I do III - będą placówki, których ozdoby
uzyskają kolejno największą liczbę głosów
7. Biorący udział w głosowani online musi zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie check-boksu oraz podać
prawidłowy adres mailowy.
8. Biorący udział w głosowaniu online może zagłosować ważnie tylko raz (na trzy
ozdoby).

§2
Zasady głosowania online
1. Organizator umieści wszystkie przyjęte prace nie później niż 23 grudnia na stronie
www.radiojasnagora.pl
2. Głosowanie online trwać będzie od 24 grudnia 2020r. do 2 stycznia 2021r.
3. Biorący udział w głosowaniu mają możliwość wyboru do trzech ozdób tylko jeden raz.
Na potrzeby głosowania online gromadzone będą mailowe dane użytkowników, którzy
wysłali swój głos. Inne dane głosujących nie będą przechowywane. Po zakończeniu
głosowania adresy email zostaną usunięte.
4. Głos na ozdobę zostanie oddany w momencie „kliknięcia” pod zdjęciem na przycisk
„wybierz”, podania adresu email, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zaakceptowanie regulaminu oraz potwierdzenie oddania głosu w przesłanej
mailowo wiadomości.

5. Organizator podliczy głosy internautów po zakończeniu czasu przeznaczonego na
głosowanie, a wynik głosowania ( liczba głosów oddanych na I, II i III miejsce) będzie
opublikowany na stronie www.radiojasnagora.pl.
6. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać do destabilizacji strony
internetowej www.radiojasnagora.pl oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
7. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.
§3
Postanowienia Końcowe
1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za
pomocą której odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem online, należy
pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego.
3. Należy pamiętać, że korzystanie z każdej strony internetowej może powodować
zagrożenia, np. w postaci wirusów czy tzw. „trojanów”, ale Organizator dołoży
należytej staranności, aby zminimalizować zagrożenie.
4. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach biorącego udział
w głosowaniu niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami
(niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe
Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności biorącego udział
w głosowaniu, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz
treść informacji.

