
REGULAMIN PLEBISCYTU  

Belfer Roku 2019 

 

1. Organizatorem plebiscytu Belfer Roku 2019 jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. 

2. Plebiscyt ma na celu wyłonienie nauczyciela cieszącego się dużym autorytetem i wyjątkową 

sympatią uczniów. 

3. Przebieg plebiscytu: 

 nauczyciele - kandydaci szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego 

prezentowani są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl  

w dniach od 23.09.2019 r. do 04.10.2019 r.  

 w tych dniach będzie można głosować za pomocą formularza on-line dostępnego na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl 

 aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na stronie www.stalowowolski.pl 

w zakładce Belfer Roku 2019 podając swoje imię, nazwisko, adres oraz e-mail (podane dane 

będą wykorzystane tylko na potrzeby plebiscytu) 

 każdy, kto weźmie udział w głosowaniu może oddać jeden głos 

 spośród osób zarejestrowanych, którzy wezmą udział w głosowaniu zostanie wylosowana 

osoba, która otrzyma nagrodę 

 z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos 

4. Nauczyciel, który uzyska największą ilość głosów zostanie Belfrem Roku 2019 

5. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

11 października 2019 r.  

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego - 

www.stalowowolski.pl oraz na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych i placówek 

z terenu Powiatu Stalowowolskiego.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Plebiscycie „Belfer Roku 2019” 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w 

Stalowej Woli,  ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, 

powiat@stalowowolski.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel.: 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych: udział w głosowaniu w Plebiscycie „Belfer Roku 

2019” oraz udział w losowaniu nagrody. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

1) art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – akceptacja Regulaminu w Plebiscycie 

,,Belfer Roku 2019’’. 

5. Dane będą przechowywane w module do głosowania do 22 października 2019 r. Dane osób, 

które odbiorą nagrodę będą przechowywane w dokumentach papierowych w celach 

rozliczania środków publicznych i archiwizacyjnych zgodnie z kategorią archiwalną. 

6. Ma Pan/i prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, 
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d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa tel. 22 531 03 00, 

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail jest konieczne do oddania 

ważnego głosu i w celach kontaktu w przypadku wylosowania nagrody. Ze względu na 

Regulamin Plebiscytu zbierany jest również adres IP w celu zablokowania możliwości oddania 

podwójnego głosu. 

8. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w w/w Plebiscycie.  
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