
Regulamin Plebiscytu na najlepszego piłkarza Odry Opole sezonu 2021/22 

§1 

I. Organizatorem Plebiscytu na najlepszego piłkarza Odry Opole sezonu 2021/22 (zwanego 

dalej Plebiscytem) jest Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”. 

II. Plebiscyt ma charakter towarzyski i nie wiąże się on z osiąganiem korzyści majątkowych 

przez uczestników lub wyróżnionych piłkarzy. 

III. W Plebiscycie nominowani są zawodnicy Odry Opole, którzy spędzili na boisku w sezonie 

2021/22 najwięcej minut i zostali wytypowani przez organizatora. 

IV. Plebiscyt trwa od 28.06.2022r. Głosowanie zostanie zakończone w sobotę 09.07.2022 r. o 

godzinie 23:59. Głody oddane po tym terminie nie zostaną zaliczone, a osoby oddające 

głos nie wezmą udziału w losowaniu upominków. 

§2 

I. Udział w Plebiscycie może wziąć każda osoba uważająca się za kibica Odry Opole. 

II. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo oddania jednego głosu. 

III. W wypadku oddania większej ilości głosów zaliczony zostanie tylko jeden głos (oddany 

chronologicznie pierwszy), zaś uczestnik zostanie wykluczony z losowania upominków. 

IV. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety na stronie: 

https://pilkarzroku.webankieta.pl/. 

V. Oddanie głosu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. 

§3 

I. Ogłoszenie wyników plebiscytu ogłosi podczas prezentacji drużyny w dniu 11.07.2022r. o 

godzinie 19:00 w Sali kameralnej NCPP w Opolu. 

II. Wśród głosujących organizator rozlosuje drobne upominki. Lista osób wylosowanych 

może zostać podana do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych 

organizatora.  

III. Z wylosowanymi uczestnikami organizator skontaktuje się pod adresem mailowym 

podanym podczas głosowania. 

§4 

I. Wszelkie wątpliwości co do interpretacji przepisów regulaminu oraz kwestii nim nie 

objętych rozstrzyga arbitralnie organizator. 

II. Z organizatorem można się skontaktować mailowo pod adresem: kontakt@jednaodra.pl 

III. Z tytułu udziału w Plebiscycie uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie względem 

organizatora. 

IV. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

§5 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) zwanym dalej RODO organizator informuje, że:  

https://pilkarzroku.webankieta.pl/
mailto:kontakt@jednaodra.pl


1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole 

„Jedna Odra”, Opole, ul. Oleska 51, 45-231 prowadzące działalność zgodnie ze swym 

statutem;  

2. Z inspektorem ochrony danych SSOO „Jedna Odra” można skontaktować się poprzez 

adres e-mail: kontakt@jednaodra.pl;  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu na 

najlepszego piłkarza Odry Opole sezonu 2021/22, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:  

-podmiotom wspierającym Organizatora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli 

takim, umożliwiają zbieranie i analizowanie głosów,  

-osobom upoważnionym przez organizatora – pracownikom, wolontariuszom i 

współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki,  

-podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,  

-innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, 

księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i 

Samorządowej  

-organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, zgodnie z przepisami 

prawa; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

6. Uczestnik plebiscytu ma prawo do:  

-dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,  

-żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

-przenoszenia danych,  

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek 

niezbędne do udziału w Plebiscycie. 

 

 

 


