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REGULAMIN GŁOSOWANIA W APLIKACJI MOBILNEJ  

„O!POLSKIE PRZEBOJE” 
w ramach postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie uczestników 

Konkursu Debiutów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2017  

(zwany dalej ,,Regulaminem”) 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej ,,O!POLSKIE 

PRZEBOJE” (zwanej dalej ,,Aplikacją”) przez użytkowników podczas wydarzeń 

określonych w ust. 3.  

2. Użytkownikami Aplikacji mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, jak również osoby posiadające ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, które nie są pracownikami lub współpracownikami Organizatora, ani członkami 

rodzin pracownika lub współpracownika Organizatora, o którym mowa w ust. 4 (zwani 

dalej łącznie ,,Użytkownikami” lub z osobna „Użytkownikiem”). 

3. Organizatorem postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie trzech 

uczestników Konkursu Debiutów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2017 

przeprowadzanego w ramach audycji koncertowych p.t. „O! Polskie przeboje” (zwanego 

dalej: „Plebiscytem”) jest Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o 

numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym 

wpłaconym całkowicie w wysokości 286.596.500,00 zł (zwana dalej ,,Organizatorem”). 

Przy obsłudze Aplikacji i dostarczaniu jej Użytkownikom spółka Organizator posługuje 

się Globe IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Gżegżółki 11, 02-804 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334182, NIP 525-246-03-30, 

kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwana dalej „Operatorem”). 

4. W ramach Plebiscytu telewidzowie zainteresowani wyłonieniem uczestników Konkursu 

Debiutów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2017 będą mogli oddawać głosy na 

zasadach określonych w sposób szczegółowy w Regulaminie postępowania 

konkursowego mającego na celu wyłonienie czterech uczestników Konkursu 

Debiutów Festiwalu Piosenki Polskiej  

w Opolu 2017 w programie Telewizji Polskiej S.A. „O! Polskie przeboje”, dostępnym 

pod adresem: https://tvp1.tvp.pl/29082717/o-polskie-przeboje, w szczególności przy 

użyciu Aplikacji w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. 

5. Użytkownicy mogą oddawać głosy w ramach Plebiscytu przy użyciu Aplikacji na 

wykonawców występujących w koncertach, które odbędą w dniach 25 marca, 29 kwietnia 

i 27 maja 2017 roku i zostaną zarejestrowane i transmitowane na żywo w ramach audycji 

p.t. ,,O!Polskie Przeboje” (każdy z nich zwany dalej: „Koncertem”, a łącznie: 

„Koncertami”).  

https://tvp1.tvp.pl/29082717/o-polskie-przeboje
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6. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ 

prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, 

stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub Organizatora. 

7. Głosowanie przez Użytkowników przy użyciu Aplikacji wymaga: 

a) korzystania z urządzenia mobilnego (rozumianego jako urządzenie przenośne, 

możliwe do utrzymania w dłoni, umożliwiające wysyłanie, odbieranie i 

przetwarzanie danych, w szczególności telefony komórkowe, smartfony, tablety) z 

systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 8.0 lub Android 4.0; 

b) pobrania Aplikacji z platformy odpowiedniej do systemu operacyjnego (AppStore 

lub GooglePlay), zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w lit. a), oraz 

uruchomieniaf; 

c) zaakceptowania niniejszego Regulaminu w sposób określony w Aplikacji. 

Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, 

stanowi naruszenie Regulaminu. 

9.  Głosowanie przez Użytkowników przy użyciu Aplikacji jest bezpłatne, w szczególności 

Organizator ani żaden inny podmiot nie pobierają opłat za zainstalowanie lub korzystanie 

z Aplikacji, w tym za oddawanie głosów zgodnie z § 2 poniżej. Koszty transmisji danych 

wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają 

korzystający z Aplikacji Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów 

zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator 

ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu 

wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Organizator 

zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z funkcji systemu operacyjnego 

polegających na pomiarze przesyłanych danych. 

10. Korzystanie z Aplikacji wymaga potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się z 

treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postawienia oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

11. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym 

Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, 

celami i przeznaczaniem Aplikacji oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownik 

zobowiązany jest również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym przy 

użyciu Aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do korzystania z 

Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników Aplikacji, Operatora oraz 

Organizatora, jak również z poszanowaniem wszelkich praw osób trzecich.  

12. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdym 

przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
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§ 2 Zasady uczestnictwa w głosowaniu 

1. Udział w Plebiscycie polega na oddaniu przez Użytkownika przy użyciu Aplikacji w trakcie 

trwania Koncertu głosu: „TAK” albo głosu: „NIE” na jednego lub więcej wykonawców 

występujących w danym Koncercie (zwanego dalej: „Wykonawcą”) .  

2. Oddanie głosu „TAK” na danego Wykonawcę wyklucza oddanie głosu: „NIE” na tego 

Wykonawcę. Podczas trwania występu Wykonawcy, można głosować na „TAK”/ „NIE”, 

wyłącznie na niego. Po wszystkich występach, do końca programu można oddać dodatkowy 

głos na jednego z Wykonawców – wyłącznie na „TAK”. 

3. Aplikacja uniemożliwia Użytkownikowi oddanie głosu po przekroczeniu limitów 

czasowych lub ilościowych wskazanych w ust. 1. 

4. Wykonawca, który w jednym z trzech Koncertów, otrzymał łącznie: największą liczbę 

głosów o treści „TAK” oddanych za pośrednictwem Aplikacji oraz największą ilość głosów 

SMS wskazujących numer Wykonawcy, w ramach każdego z Koncertów zostanie 

uczestnikiem Konkursu Debiutów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2017. Jeśli dwóch 

lub więcej Finalistów w ramach jednego Konkursu otrzyma jednakową liczbę głosów o 

treści „TAK” oraz głosów SMS wskazujących numer Wykonawcy, Finalistą Konkursu 

Debiutów zostanie ten Finalista, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów o treści „NIE”. 

Szczegółowe zasady głosowania SMS określają ust. 15-18 Regulaminu postępowania 

konkursowego mającego na celu wyłonienie czterech uczestników Konkursu Debiutów 

Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2017 w programie Telewizji Polskiej S.A. „O! Polskie 

przeboje.  

5. Ostateczne wyniki Plebiscytu w zakresie każdego z Koncertów zostaną podane przed 

zakończeniem danego Koncertu.  

§ 3 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z użyciem Aplikacji w zakresie regulowanym 

przez niniejszy Regulamin, należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres: 

Telewizja Polska S.A., Program 1, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa z dopiskiem 

na kopercie „Reklamacja O!POLSKIE PRZEBOJE”, w ciągu 7 dni od dnia 

przeprowadzenia Koncertu, podczas którego wystąpiły nieprawidłowości w 

funkcjonalności Aplikacji (decyduje data stempla pocztowego). 

 

2. Reklamacja powinna zawierać:  

a) imię,  

b) nazwisko,  

c) adres e-mail,  

d) nazwę i model urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem;  

e) nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, na który wystąpił 

problem;  

f) opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu. 

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia reklamacji 

Organizatorowi. W terminie 7 (siedmiu) dni Organizator informuje Użytkownika, za 

pomocą wiadomości e-mail przesłanej na jego adres e-mail za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub 

informacje wymagają uzupełnienia Organizator zwraca się, przed rozpatrzeniem 

reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień 

przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 
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4. Administratorem danych osobowych jest:  

Telewizja Polska Spółka Akcyjna  

ul. Woronicza 17  

00-999 Warszawa  

Regon 010418973 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Cel przetwarzania danych osobowych 
 

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Organizatora za 

zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz 

w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Organizator może wykorzystywać dane 

osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników 

Aplikacji, dla celów zgłaszania reklamacji oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy 

zgłosili reklamację.  

 

2. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia 
 

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych 

przekazanych Organizatorowi. Każda Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w ramach korzystania z prawa do reklamacji usługi 

świadczonej za pośrednictwem Aplikacji, może się zwrócić bezpośrednio do Organizatora 

z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. 

 

3. Ochrona przetwarzanych danych osobowych 
 

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim 

stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed 

dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby 

przetwarzające na użytek reklamacji zgłoszonych przez Użytkowników Aplikacji dane 

osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Organizatora w 

myśl art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

 

4. Udostępnianie danych osobowych 
 

Organizator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych 

danych osobowych Użytkowników Aplikacji osobom trzecim. Dane, jakie Organizator 

może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień 

statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników 

Aplikacji. Ze względów technicznych Organizator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy 

o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, 

przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1.  W ramach Plebiscytu Organizator, nie przetwarza, w szczególności nie gromadzi, 

jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników Aplikacji, ani nie wykorzystuje ich w 

ramach audycji ,,O!Polskie Przeboje”, z wyjątkiem danych, o których mowa w § 3. 
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2.  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w ramach Aplikacji oraz na stronie 

internetowej pod adresem  festiwalopole.tvp.pl.  

3.  Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). 

4.  Zakazane jest korzystanie przez Użytkowników Aplikacji z jakiegokolwiek sposobu 

przekroczenia liczby głosów, do których oddania jest uprawniony, w szczególności 

oprogramowania komputerowego pozwalającego zwiększyć ilość głosów możliwych do 

oddania przy użyciu Aplikacji. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o 

działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem przez Operatora, Operator anuluje 

wszystkie głosy oddane w Konkursach przez danego Użytkownika. 

5.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, Organizatorem, a użytkownikiem 

Aplikacji zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

 


