
Regulamin Plebiscytu na ulubionego uczestnika programu The Voice Kids 

 

§ 1. 

1. Organizatorem Plebiscytu (zwanego dalej „Plebiscytem”) na ulubionego uczestnika 

programu The Voice Kids jest Telewizja Polska S.A. (zwana dalej TVP) 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 52104-12-987 i 

kapitale zakładowym w wysokości 286 596 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”, 

która jest administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem voicekids.tvp.pl. 

2. Sponsorami nagród w Plebiscycie są PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. 

§ 2. 

1. W Plebiscycie głosować mogą osoby (zwane dalej „użytkownikami”), które 

ukończyły 13 lat.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest oddanie głosu na uczestnika programu 

The Voice Kids na stronie internetowej http://voicekids.tvp.pl/plebiscyt. 

3.  Uczestnictwo w plebiscycie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu.  

4. Nagrody w Plebiscycie na „ulubionego uczestnika programu The Voice Kids” 

przyznawane są na podstawie liczby otrzymanych głosów. 

5. Nagrody dla zwycięzcy Plebiscytu: Voucher o wartości 24 600,00 zł brutto  

na nagranie singla oraz teledysku.  

§ 3. 

1. Mechanizm Plebiscytu odbywa się w Internecie, na stronie voicekids.tvp.pl/plebiscyt  

i trwa od 26 stycznia 2019 r. od godziny 22.00 do 21 lutego 2019 r. do godziny 24.00. 

2.  Oddawanie głosu w Plebiscycie odbywa się poprzez zaznaczenie przez użytkownika, 

na stronie internetowej http://voicekids.tvp.pl/plebiscyt wybranego uczestnika 

programu The Voice Kids. 

http://voicekids.tvp.pl/plebiscyt


3. Użytkownik, poprzez kliknięcie na wybranego uczestnika programu, może zaznaczyć 

jednorazowo tylko jedną osobę. 

4. Każdy użytkownik posiada limit 10 głosów z danego IP komputera podczas trwania 

Plebiscytu, w terminie podanym w punkcie § 3 ust.1. 

5. Nagrodę użytkowników w plebiscycie otrzyma uczestnik programu ( „zwycięzca 

Plebiscytu) , na którego oddana zostanie największa liczba głosów.  

§ 4 

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane pisemnie  

za pośrednictwem przesyłki poleconej wysłanej na adres: Telewizja Polska S.A. Biuro 

Reklamy, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: „Plebiscyt The Voice 

Kids” .  

2. W reklamacji należy podać powód reklamacji, dane niezbędne do zidentyfikowania 

osoby składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres do doręczeń lub adres poczty 

elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację).   

3. Odpowiedzi na reklamacje zostaną udzielone w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej 

wskazanej przez osobę składającą reklamację w tresci reklamacji lub pocztą 

tradycyjną na adres pocztowy. 

4. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga powołana w tym celu wspólna 

komisja Organizatorów Plebiscytu.  

§ 5. 

1. Informacje uzyskane od uczestników Plebiscytu będących osobami fizycznymi (tj. ID 

komputera lub dane uzyskane od Reklamującego) będą przetwarzane przez Organizatora  

i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora w celu uczestnictwa w Plebiscycie, 

ewentualnie rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń zgodnie z treścią Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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).  

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 



nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Plebiscytu. 

4. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1,  Organizator 

informuje się, iż Administratorem danych osobowych Uczestników jest Telewizja Polska 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.  

5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia, w celu związanym z uczestnictwem w Plebiscycie .  

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane w trakcie okresu niezbędnego do 

wyłonienia zwycięscy Plebiscytu oraz na potrzeby rozpatrzenia reklamacji lub innych 

roszczeń.  

7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod 

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

„do Inspektora Ochrony Danych”.  

8. Podanie przez  uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 

uczestnictwa w konkursie.  

9. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom 

świadczącym usługi na zlecenie Organizatora. 

§ 6. 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator.  
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2. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej 

www.voicekids.tvp.pl/plebiscyt/regulamin. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Plebiscytu 

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu  

w miejscach, w których uprzednio został opublikowany.  
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