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Regulamin plebiscytu "Budynek Roku 2018" („Regulamin”).  

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU  

 

1.1 Organizatorem plebiscytu "Budynek Roku 2018", zwanego dalej "Plebiscytem" jest: Agora 

S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 

wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831 zł, NIP 526-030-56-44, właściciel serwisu 

internetowego Czterykaty.pl („serwis Czterykaty.pl”) oraz serwisu dostępnego pod adresem 

www.budynekroku.pl („Serwis”), zwana dalej "Organizatorem". Organizator jest również 

fundatorem statuetek dla budynków, które zwyciężą w Plebiscycie.  

1.2 Organizator informuje o Plebiscycie na stronach serwisu Czterykaty.pl od dnia 31.01.2019 oraz 

na stronie Serwisu od 16.02.2019, jak również na profilach na serwisie Facebook.com, należących 

do Organizatora (”Profile”).  

1.3 Udział w Plebiscycie jest możliwy od dnia 31.01.2019 od godziny 12:00 do dnia 15.02.2019 

do godziny 23:59, w dwóch etapach, o których mowa w pkt. 3.  

1.4 Regulamin stanowi podstawę przebiegu Plebiscytu.  

1.5 Organizator powołuje spośród swoich pracowników komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem 

jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Plebiscytu.  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

2.1 Uczestnikami Plebiscytu mogą być użytkownicy serwisu Czterykaty.pl, Serwisu oraz Profili, 

zgodnie postanowieniami punkt 3 Regulaminu.  

2.2 Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym 

Regulaminem.  

2.3 Uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.  

 

3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU  

 

3.1 Plebiscyt ma na celu wyłonienie najwybitniejszego budynku w Polsce, zrealizowanego w 2018 

roku.  

3.2 I etap Plebiscytu odbywa się w okresie od 31.01.2019 od godz. 12:00 do 15.02.2019 

do godz. 23:59.  

3.3 W czasie trwania I Etapu Plebiscytu użytkownicy serwisu Czterykaty.pl i Profili będą mogli 

przesłać Organizatorowi swoje propozycje budynków, które spełniają w ich opinii wymóg 

plebiscytowy najwybitniejszego budynku 2018 roku. Przesłanie ważnej nominacji będzie możliwe 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres budynekroku@agora.pl zawierającej zwięzłe 

uzasadnienie; do wiadomości zgłaszający może dołączyć załącznik w postaci fotografii budynku 

zgłaszanego do Plebiscytu, pod warunkiem, że zgłaszający jest wyłącznym autorem przesyłanej 

fotografii i przysługują mu nieograniczone prawa do fotografii w zakresie niezbędnym 

do korzystania z niej (w tym przez Organizatora) w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. 

Organizator uprawniony jest do zamieszczenia otrzymanych fotografii, o których mowa w pkt. 3.5 

poniżej, na stronie Serwisu, w celu umożliwienia użytkownikom głosowania w Plebiscycie 

i ogłoszenia wyników Plebiscytu. 

3.4 Nominacje nie spełniające warunków wskazanych w pkt 3.3 nie będą brane pod uwagę.  
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3.5 Spośród nadesłanych nominacji komisja ds. Plebiscytu wyłoni 10 najpełniej spełniających 

wymóg plebiscytowy. Budynki wskazane w nominacjach zostaną poddane pod głosowanie 

użytkowników Serwisu i Profili w II Etapie Plebiscytu.  

3.6 O ile komisja ds. Plebiscytu uzna, że spośród nadesłanych nominacji mniej niż 10 spełnia 

wymóg poddania pod głosowanie w II etapie Plebiscytu, jest uprawniona do uzupełnienia liczby 

nominacji o własne propozycje, tak, aby łącznie lista obejmowała 10 budynków nominowanych 

w Plebiscycie.  

3.7 II etap Plebiscytu odbywa się w okresie od 14.03.2019 od godz. 12:00 do 27.03.2019 

do godz. 23:59.  

3.8 W II Etapie Plebiscytu nominacje, o których mowa w pkt. 3.5 oraz 3.6, zostaną opublikowane 

w Serwisie i poddane głosowaniu użytkowników.  

3.9 Aby oddać w Plebiscycie ważny głos, głosujący musi skorzystać z formularza głosowania 

dostępnego w Serwisie i:  

- oznaczyć wybrany budynek (tylko jeden jednocześnie) poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola,  

- wysłać głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ.  

3.10 Po oddaniu głosu w sposób określony w punktach powyżej, głosujący nie może dokonywać 

w nim żadnych zmian.  

3.11 Spośród nominacji, o których mowa w pkt. 3.5 oraz 3.6, jury w drodze głosowania 

we własnym gronie wyłoni jeden budynek, któremu zostanie przyznany tytuł „Budynek Roku 

Jury”  

 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU  

 

4.1 Poprzez zliczenie głosów oddanych przez głosujących, zgodnie z trybem wskazanym 

w pkt. 3.9 i 3.11, Organizator wyłoni zwycięzcę Plebiscytu, tj. budynek, który otrzymał największą 

liczbę głosów internautów oraz jury.  

4.2 Ogłoszenie wyniku Plebiscytu nastąpi poprzez publikację w Serwisie i Profilach w dniu 

29.03.2019 r.  

 

5. REKLAMACJE  

 

5.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie 

wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

z dopiskiem „Budynek ROKU 2018”.  

5.2 Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 

zawierającym reklamację.  

  

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA, DLA OSÓB, KTÓRYCH 

DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PLEBISCYTEM  

 

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”). 

6.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora. 

6.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może 

skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o 
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zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

6.4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia Plebiscytu - podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(„Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega 

na przeprowadzeniu Plebiscytu; 

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi 

usługi związane z przeprowadzeniem Plebiscytu, tj. dostawcom rozwiązań teleinformatycznych 

wykorzystywanych do przeprowadzenia Plebiscytu. 

6.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

Plebiscytu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających 

z Plebiscytu 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.  

6.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

6.8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

dla celów wskazanych w pkt 6.4a) i 6.4b) powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu 

drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl. 

6.10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w Plebiscycie - niepodanie 

danych osobowych uniemożliwi udział w Plebiscycie. 

7. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU 

Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej 

Serwisu oraz w siedzibie Organizatora. 
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