Regulamin Plebiscytu Dietetyk Roku 2017
zwany dalej “plebiscytem”.
Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Spotbeans sp. z o.o. sp. k. z siedzibąw
Szczecinie, ul. Cyfrowa 6 z kapitałem zakładowym w wysokości 12000 złotych w
całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie,
XIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000575808, NIP 851-318-74-27.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą “Dietetyk Roku 2017”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategorii:
Najlepszy Dietetyk w Polsce.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 10.08.2017 do dnia 30.09.2017, do godz. 23:59:59.
5. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą
przedstawiciele Organizatora: Michael Kacprzak, Paweł Ławrowski i Paweł Podolak.
Komisja będzie dbać i odpowiadać za prawidłowy przebieg plebiscytu.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane
wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących
odpowiedzi. Z uwagi na fakt, iż każdy internauta może oddać swój głos, wyniki
głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na
kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach portalu dietetyk.pl i tylko za jego pomocą
będzie można oddawać głosy.
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. W plebiscycie mogą wziąć udział osoby zawodowo zajmujące się dietetyką.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w
plebiscycie wraz z możliwością wykluczenia, jeżeli osoba nie będzie mogła
udowodnić, że zajmuje się zawodowo dietetyką.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy
Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

4. Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest posiadanie wizytówki jako dietetyk
na portalu Dietetyk.pl wraz z uzupełnionym zdjęciem profilowym, informacją w polu
“o mnie”, oraz uruchomionym kalendarzem online.
5. Posiadanie wizytówki na portalu jest bezpłatne. Dietetyk nie jest zobowiązany do
przedłużenia korzystania z kalendarza online po zakończonym bezpłatnym okresie
użytkowania.
Art. 3
Głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą przycisku “oddaj głos” widocznego na
wizytówce dietetyka na portalu lub obok jego zdjęcia na liście top 12, który spełnił
wymagania opisane w art. 2.
2. W plebiscycie głos może oddać każdy. Warunkiem oddania głosu jest darmowa
rejestracja jako “pacjent”.
3. Jedna osoba może oddać jeden głos w ciągu 24 godzin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dietetyka z plebiscytu w
przypadku wykrycia nieprawidłowości w liczbie otrzymanych głosów (np. wielokrotne
zakładanie nieprawdziwych kont w celu oddania głosów).
5. Nieprawidłowo zebrane głosy będą usuwane z puli otrzymanych głosów.
6. Zarejestrowanie się oraz oddanie głosu jest bezpłatne.
7. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział ważne głosy, które wpłyną do
systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do
sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w
wynikach Plebiscytu.
8. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem portalu
zapewnia Organizator.
9. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
10. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę
punktów o zajętym miejscu w Plebiscycie decyduje komisja powołana przez
Organizatora.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki
Plebiscytu na portalu, na profilu na facebooku
https://www.facebook.com/DietetykPolska/oraz skontaktuje się z laureatami drogą
telefoniczną.
Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma:

Voucher o wartości 5000 zł na wycieczkę w biurze podróży Itaka
Roczne darmowe konto premium na portalu Dietetyk.pl
Roczny darmowy dostęp do programu TiqDiet
Darmową promocję na portalu Dietetyk.pl
Dyplom Dietetyka Roku 2017
Koszulkę Dietetyka Roku 2017
3. Dietetycy, którzy zajmą II i III miejsce otrzymają:
Półroczne darmowe konto premium na portalu Dietetyk.pl
Półroczny darmowy dostęp do programu TiqDiet
Darmową promocję na portalu Dietetyk.pl
Dyplom za zajęcie II lub III w Plebiscycie Dietetyk Roku 2017
Koszulkę SuperDietetyka
4. Datę oraz miejsce przekazania nagród Organizator omówi z laureatami
indywidualnie w rozmowie telefonicznej po ogłoszeniu wyników.
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie
pieniężnej.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli
w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród
zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona
przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego
uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w
związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie
przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu
skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do
Organizatora na adres: Dietetyk.pl - ul. Bogusława X 45/17, 70-440 Szczecin lub
droga email na adres redakcja@dietetyk.pl z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko
oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O
wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną
powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych spółka Spotbeans sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6 z kapitałem zakładowym w wysokości 12000 złotych w
całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie,
XIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000575808, NIP 851-318-74-27.
2. Wzięcie udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu portalu
dietetyk.pl dostępnego 
pod tym adresem.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów
organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego
głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i
promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych,
analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do
przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez ww.
ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy
bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście
zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak
może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po
otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne
służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie.
Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do
zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są
przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez
użytkownika strony Plebiscytu.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez
godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość
głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o
nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową,
rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

