
 

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA „AKCJA! EKRANIZACJA!” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki głosowania internetowego (zwanego 

dalej Głosowaniem) na ulubiony moment w filmie w ramach akcji „Akcja! Ekranizacja!”. 

2. Organizatorem Głosowania „Akcja! Ekranizacja!” jest 357 spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598 (zwana 

dalej Organizatorem).  

3. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się: 

a. Strona – strona internetowa Organizatora ekranizacja.radio357.pl, poprzez którą Uczestnik może oddać 

głos, 

b. Uczestnik – każda osoba, o której mowa w § 2 ust. 2 i 4, która odda swój głos poprzez Stronę, 

c. Scena – ulubiony moment w filmie, na który Uczestnik oddaje głos poprzez Stronę. 

4. Uczestnik Głosując akceptuje równocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§2 

Zasady głosowania 

1. Głosowanie odbywa się poprzez Stronę. 

2. Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności 

prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Głosowanie nie jest zależne od bycia aktywnym 

Patronem w rozumieniu postanowień Regulaminu Serwisu Patronite dostępnego na stronie internetowej 

https://patronite.pl/regulamin z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu 

powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego. 

4. Głosowanie jest możliwe tylko dla Uczestników zalogowanych na Stronie będących Użytkownikami 

Zarejestrowanymi w rozumieniu postanowień Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej Radio 357 oraz 

serwisu internetowego radio357.pl. 

5. Dostęp do Strony możliwy jest zarówno dla Uczestników, jak i pozostałych użytkowników Strony. Zaznaczenie 

pola wyboru na Stronie możliwe jest bez logowania.  

6. Oddanie głosu (Głosowanie) uwzględnianego w rankingu wymaga zalogowania tj, po zaznaczeniu Scen 

zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu następuje przekierowanie do panelu logowania; po prawidłowym 

zalogowaniu Uczestnik potwierdza wybór i w ten sposób oddaje głos. 

7. Oddanie głosu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Głosowanie możliwe jest w okresie od 1 marca 2023 r. od godz. 13:00 do 26 marca 2023 r. do godz. 18:00. 

9. Publikacja wyników głosowania odbędzie się 29 marca 2023 r. po godz. 21:00. 

10. Pozycja Sceny w rankingu zależy od liczby zdobytych głosów. 

11. Każdy Uczestnik może głosować na 1 z 5 pozycji w każdej z 12 kategorii widocznych na Stronie. 

12. Każdy Uczestnik może głosować 1 raz w okresie trwania Głosowania. 

13. Uczestnik, który zagłosował ma możliwość przed terminem zakończenia Głosowania o którym mowa w ust. 11 

zmienić zaznaczone wcześniej przez siebie głosy. 

14. Uczestnik, który zagłosował nie ma możliwości usunięcia wcześniejszego Głosowania zarówno w całości jak 

i w części. 

 

https://patronite.pl/regulamin


 

 

§3 

Ochrona danych osobowych 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych 

osobowych udostępnionych w ramach Głosowania jest Organizator Głosowania - 357 spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 

7010998771, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000862598 (dalej zwana „Administratorem”). Pełna Polityka Prywatności dostępna jest na stronie 

https://radio357.pl/polityka-prywatnosci/. 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub 

pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. problemy w funkcjonowaniu Strony, jeżeli nastąpiły one w odniesieniu do zdarzeń, których Organizator 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 

w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły 

wyższej, 

b. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Organizatora. 

 

https://radio357.pl/polityka-prywatnosci/

