
Regulamin głosowania internetowego „Łazienka – Wybór Roku 2017
– Nagroda Internautów ”

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania 

akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

2. Organizatorem głosowania internetowego jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

(15-425), ul. Cieszyńska 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084741, NIP 542-

021-03-91, zwana dalej Organizatorem.

3. Z udziału w głosowaniu internetowym wykluczeni są pracownicy i współpracownicy 

Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo) 

wyżej wymienionych osób.

4. Niniejszy regulamin udostępniony jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na 

stronie internetowej www.lazienka.pl

§ 2 Przedmiot głosowania internetowego oraz sposób głosowania 

1. Głosowanie internetowe ma charakter ogólnodostępny i może wziąć w nim udział każda 

pełnoletnia osoba.

2. Celem głosowania internetowego jest oddanie głosu na najlepszy zgłoszony produkt do konkursu

„Łazienka – Wybór Roku 2017”

3. Głosowanie internetowe trwa do 8.03.2016 do godz. 23.59 w serwisie internetowym 

www.lazienka.pl/forum_branzy_lazienkowej. Organizator zastrzega sobie 

prawo do przedłużenia tego terminu. Przy czym przedłużenie terminu zakończenia głosowania nie 

stanowi zmiany regulaminu.

4. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika Głosowania na 

wybrany produkt zgłoszony do konkursu Łazienka – Wybór Roku 2017, poprzez wypełnienie i 

wysłanie formularza do głosowania na stronie www.lazienka.pl/forum_branzy_lazienkowej. 

Formularz do głosowania dostępny jest po wybraniu produktu, na który Uczestnik Głosowania chce

zagłosować i kliknięciu przycisku „Oddaj głos”. Głosując na Łazienka – Wybór Roku 2017 można 

zagłosować na 3 wybrane produkty spośród wszystkich zgłoszonych.

5. Głosy przyjmowane są na podstawie imienia i nazwiska oraz adresów IP komputerów 



Uczestników Głosowania, którzy wysłali swój głos.

§ 3 Ogłoszenie wyników głosowania internetowego 

1. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi w dniu 3 kwietnia 2017 r. podczas 

Forum Branży Łazienkowej.

2. Produkt, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym opisanym § 2 

otrzyma tytuł „Łazienka – Wybór Roku 2017 – Nagroda Internautów”.

3. Wyniki głosowania internetowego zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.lazienka.pl, www.dobrzemieszkaj.pl

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w głosowaniu 

internetowym.

2. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Głosowania wyrażają zgodę na wykorzystywanie i 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją 

głosowania internetowego „Łazienka – Wybór Roku 2017 - Nagroda Internautów zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Głosowania wyrażają zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu adres poczty 

elektronicznej.

4. Dane osobowe uczestników głosowania przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

6. Wszelkie spory związane z niniejszym głosowaniem internetowym będą rozpoznawane przez sąd

właściwy dla siedziby Organizatora

7. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie 



www.lazienka.pl


