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Regulamin 

Plebiscytu „stomaPERSONA” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa organizację, warunki udziału 

i przebieg Plebiscytu „stomaPERSONA” (dalej: „Plebiscyt”). 

2. Organizatorem Plebiscytu dla osób głosujących w Plebiscycie jest fundacja 

STOMAlife z siedzibą w Warszawie ul. Karola Dickensa 27 lok 27, 02-382 

Warszawa, KRS: 554748 (dalej: „Organizator”). 

3. Przez Uczestnika w niniejszym Regulaminie rozumie się osobę dokonującą zgłoszenia 

zgodnie z § 2 ust. 1 poniżej. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby prawne oraz 

pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

W Plebiscycie nie mogą brać udziału: 

(i) pracownicy i współpracownicy Organizatora jak również innych podmiotów 

bezpośrednio zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie Plebiscytu, 

(ii) członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych w punkcie (i) powyżej. Przez 

członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców współmałżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

4. Podstawą wykluczenia możliwości wzięcia udziału w Plebiscycie jest zajście 

okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie 3 w Okresie Plebiscytu (§ 2 punkt 1 

poniżej) lub w dowolnym czasie 30 dni poprzedzających jego rozpoczęcie. 

5. Uczestnicy biorą udział w Plebiscycie indywidualnie i dobrowolnie. 

6. Plebiscyt przebiega w czterech kategoriach: 

Kategoria I – pielęgniarka stomijna, 

Kategoria II ‒ lekarz, 

Kategoria III – punkt konsultacyjno–szkoleniowy (poradnia stomijna). 

7. Udział Uczestnika w Plebiscycie oraz głosowanie są bezpłatne. 

8. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 15 września 

2017 roku. 

9. Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze całej Polski. 

 

§ 2 Zasady Plebiscytu 

1. Zgłoszenia Plebiscytowe kandydatów z dopiskiem stomaPERSONA mogą być 

nadsyłane przez Uczestników w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 15 września 

2017 r. („Okres Plebiscytu”). 

2. Zgłoszenia Plebiscytowe powinny spełniać następujące warunki: 



 

 

(i) Kategoria I – zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nazwę placówki 

medycznej, w której dana osoba pracuje lub pracowała, 

(ii) Kategoria II – zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nazwę placówki 

medycznej, w której dana osoba pracuje lub pracowała, 

(iii) Kategoria III – zgłoszenie powinno zawierać nazwę punktu konsultacyjno-

szkoleniowego (poradni stomijnej) oraz dane kontaktowe. 

3. W kategorii I i II możliwe jest dokonanie Zgłoszenia Plebiscytowego bezpośrednio 

przez Uczestnika, który wskazuje swoje własne dane jako kandydata w Plebiscycie. 

4. Zgłoszenia mogą być nadsyłane w następujący sposób: 

(i) pocztą na adres: Karola Dickensa 27 lok 27 w Warszawie (02-382) z dopiskiem 

na kopercie „Plebiscyt stomaPERSONA”, lub 

(ii) pocztą elektroniczną na adres mail biuro@stomalife.pl, ze wskazaniem w temacie 

listu elektronicznego: „Plebiscyt stomaPERSONA”. 

(iii) wiadomość sms pod numer tel,: +48 608 525 952. 

Termin powyższy uważa się za zachowany w razie dostarczenia przesyłki pocztowej 

na wskazany wyżej adres do dnia 15 września 2017 r. w godzinach otwarcia biura od 

godziny 9:00 do godziny 16:00 lub – w przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą 

elektroniczną lub sms – w razie zarejestrowania nadesłania poczty elektronicznej lub 

sms w systemie informatycznym Organizatora do 15 września 2017 r. godzina 24.00. 

5. Zwycięzcy Plebiscytu ustaleni zostaną w drodze głosowania. W razie równej liczby 

głosów o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje Rada Plebiscytowa. 

6. Przez cały Okres Plebiscytu każdy może głosować na kandydata lub kandydatów 

zgłoszonych przez Uczestników Plebiscytu w Kategorii I, II i III. Głosowanie będzie 

możliwe poprzez: 

(i) pocztą na adres: Karola Dickensa 27 lok 27 w Warszawie (02-382) z dopiskiem 

na kopercie „Plebiscyt stomaPERSONA”, lub 

(ii) pocztą elektroniczną na adres mail biuro@stomalife.pl, ze wskazaniem w temacie 

listu elektronicznego: „Plebiscyt stomaPERSONA”, lub 

(iii) poprzez sms na numer : +48 608 525 952, 

Głosy będzie można oddawać od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia 15 września 2017, przy 

czym do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów brane będą pod 

uwagę wyłącznie głosy oddane w okresie od 1 kwietnia 2017 godzina 00:00 do 15 

września 2017 godzina 24:00. O terminie oddania głosu przesądza czas dostarczenia 

przesyłki pocztowej na wskazany wyżej adres (w godzinach otwarcia biura, to jest od 

godziny 9:00 do godziny 16:00) lub – w przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą 

elektroniczną lub sms – zarejestrowanie nadesłania poczty elektronicznej lub sms 

w systemie informatycznym Organizatora do 15 września 2017 r. godzina 24:00. 
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Każdy może oddać więcej niż jeden głos na kandydata lub kandydatów Plebiscytu. 

7. Nadesłanie zgłoszenia Plebiscytowego oraz oddanie głosu jest równoznaczne z : 

(i) akceptacją niniejszego Regulaminu, 

(ii) oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z udziału w Plebiscycie, 

(iii) oświadczeniem, że Uczestnik spełnia wymogi określone w § 1 powyżej.  

 

§ 3 Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. W każdej kategorii może zostać przyznana więcej niż jedna nagroda. 

2. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone oraz na stronie internetowej Plebiscytu 

www.stomalife.pl (zakładka stomaPERSONA) jak również profilu FB najpóźniej do 

dnia 15 października 2017 r. 

3. Nagrodami w Plebiscycie (w każdej kategorii) jest: 

 Personalizowana Statuetka Gali Róży oraz srebrna róża symbol kampanii 

w formie broszki. 

W celu umożliwienia odbioru nagrody Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami. 

W razie nieodebrania nagrody przez laureata w terminie 12 (słownie: dwunastu) 

miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu, prawo do tej nagrody wygasa. 

§ 5 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu mogą być zgłaszane listem poleconym na 

adres Organizatora, podany powyżej, w terminie 7 od dni od daty ogłoszenia wyników 

finału przez Radę Plebiscytową. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika 

Plebiscytu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także 

zawierać kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 

doręczenia Organizatorowi. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie 

wyłącza jednak dochodzenia przez uczestnika roszczeń przeciwko Organizatorowi na 

drodze sądowej na zasadach ogólnych obowiązującego prawa. Uczestnik o decyzji 

Organizatora zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Plebiscytu mają prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich 

poprawiania i uzupełniania. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Plebiscytu 

dokonywane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz.U. nr 101 z 2002 roku, poz. 926 z późn. zm.). Organizator 

jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą 

przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Plebiscytu, w celu 

komunikacji z uczestnikami oraz w celu przekazania im nagrody i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie danych 

osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednakże jest 

warunkiem niezbędnym do przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych 

uczestników przez Organizatora na potrzeby Plebiscytu ma charakter doraźny. Po 

zakończeniu Plebiscytu oraz po przekazaniu nagród dane osobowe zgromadzone 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostaną zniszczone. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, 

nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. nr 201 z 2009 roku, poz. 1540). 

4. Adresowaną do Organizatora korespondencję związaną z Plebiscytem należy 

kierować na adres biura fundacji: „STOMAlife. Odkryj stomię”, Karola Dickensa 27 

lok 27 w Warszawie (02-382) lub na adres poczty elektronicznej biuro@stomalife.pl. 

5. Wszelkie odniesienia do godzin w niniejszym Regulaminie są odniesieniami do czasu 

warszawskiego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu. 

Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Plebiscytu 

www.stomalife.pl (zakładka stomaPERSONA) i skuteczne z momentem ogłoszenia, 

z zastrzeżeniem, że zmiany wpływające na prawa i obowiązki Uczestników Konkursu 

i osób głosujących będą mogły być wprowadzone jedynie przed rozpoczęciem Okresu 

Plebiscytu. 
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