
Regulamin Plebiscytu „Stołek i Noga od Stołka 2021” 
 
Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem", określają sposób i 
tryb przeprowadzenia plebiscytu - pod nazwą "STOŁEK I NOGA OD STOŁKA 2021". 
 
§ 1. Postanowienia ogólne. 
 
1. Organizatorem plebiscytu jest Agora S.A., z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. 
Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
59944, NIP 526-030-56-44, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.  
2. Plebiscyt jest prowadzony na łamach stołecznych stron "Gazety Wyborczej" (zwanej dalej 
„Stołeczną”) oraz za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora 
pod adresem www.warszawa.wyborcza.pl (zwany dalej „Serwisem”). Plebiscyt potrwa od 5 
marca 2022 r. do godz. 23.59 dnia 28 marca 2022 r.  
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w następujący sposób: 
a) Organizator przedstawi 6 (sześć) kandydatur do tytułu zdobywcy Stołka (nagrody dla osoby 
/osób która w roku 2021 zrobiła dla Warszawy i jej mieszkańców coś godnego podziwu) oraz 6 
(sześć) kandydatur do zdobywcy Nogi od Stołka (nagrody dla osoby/osób, która w roku 2021 
najgorzej zasłużyła się dla miasta i jego mieszkańców); 
b) do godz. 23.59 w dniu 28 marca 2022 r. czytelnicy i użytkownicy Serwisu głosują na jednego 
spośród sześciu kandydatów do Stołka - nagroda Czytelników i na jednego spośród sześciu 
kandydatów do Nogi od Stołka - nagroda Czytelników, przedstawionych przez Organizatora; 
c) spośród przedstawionych kandydatur, jury składające się z przedstawicieli Organizatora we 
własnym gronie wyłoni laureata do tytułu i zdobywcy Stołka - nagroda Jury oraz  zdobywcę  
tytułu Nogi od Stołka - nagroda Jury.  
4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia 
plebiscytu oraz prawa i obowiązki głosujących.  
5. Regulamin Plebiscytu będzie dostępny w siedzibie redakcji Stołecznej „Gazety 
Wyborczej” w Warszawie pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 oraz w sieci internet pod 
adresem www.warszawa.wyborcza.pl/plebiscyt. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do 
zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy 
praw nabytych osób głosujących w Plebiscycie. W szczególności Organizator zastrzega prawo 
przedłużenia lub skrócenia okresu oddawania głosów w plebiscycie bez podania przyczyny. O 
zmianie terminu głosowania Organizator ogłosi na łamach „Gazety Wyborczej” w zasięgu 
stołecznym oraz za pośrednictwem Serwisu. 
6. Uczestnikami Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.   
 
§ 2. Kandydatury i głosowanie. 
 
1. Do godz. 23.59 dnia 28 marca 2022 r. czytelnicy i użytkownicy Serwisu oddają głosy na 
kandydatury w Plebiscycie. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem 
formularza dostępnego w sieci Internet pod adresem warszawa.wyborcza.pl/plebiscyt poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola w miejscu przypisanym danemu kandydatowi.   
2. Kandydatura, które otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu internautów w swojej kategorii 
otrzyma dyplom.  
3. Jury składające się z przedstawicieli Organizatora we własnym gronie, wyłoni głównego 
laureata w każdej z kategorii: "Stołek 2021" oraz "Noga od stołka 2021", który otrzyma nagrody 
główne w postaci stołka i nogi od stołka oraz dyplom. 



Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane w terminie do dnia: 20 kwietnia 2022 r. na łamach 
stołecznego wydania „Gazety Wyborczej" oraz w Serwisie, a ponadto wyniki Plebiscytu zostaną 
ogłoszone podczas gali finałowej, transmitowanej w Serwisie oraz/lub profilu „wyborcza.pl 
WARSZAWA” w portalu społecznościowym www.facebook.com. Z gali finałowej zostanie 
przygotowana relacja (materiał foto i/lub wideo), który następnie zostanie opublikowany na 
łamach stołecznego wydania ,,Gazety Wyborczej” oraz w Serwisie. Z chwilą wzięcia udziału w 
gali finałowej laureat Stołka i Nogi od Stołka zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na 
łamach stołecznego wydania ,,Gazety Wyborczej”, na stronie Serwisu oraz na stronach profilu 
Serwisu utrzymywanego w Serwisie Facebook własnego  imienia, nazwiska i wizerunku w 
materiałach wideo i foto, utrwalonego w trakcie przygotowywania relacji z gali.  
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu gali finałowej, jak również możliwość 
odwołania gali finałowej, transmisji  bądź relacji z gali bez podawania przyczyn. Wówczas 
rozstrzygnięcie Plebiscytu zostanie opublikowane wyłącznie na łamach „Stołecznej" oraz w 
Serwisie.  
5.  Oddanie głosu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w całości. 
 
§ 4. Reklamacje  
 

1. Uczestnicy Plebiscytu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia mają prawo 
do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora.  

2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia oraz dane kontaktowe 
składającego skargę. 

3. Reklamację można składać listownie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z 
dopiskiem: „Plebiscyt Stołek i Noga od Stołka”. 

4. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po zakończeniu Plebiscytu   
5. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni 

roboczych. 
6. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację jest Agora 

S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator”). 
7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres 
e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku 
korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku 
„IOD”).  

8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia 
reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie 
dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 



11. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych.   
 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2.  Wszelkie informacje o plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 
3.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod 
adresem www.warszawa.wyborcza.pl/plebiscyt. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do 
zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin będzie też dostępny w siedzibie Organizatora. 
 
 
 

  


