
 
Regulamin  

głosowania online w Plebiscycie „Złoty Inżynier” 
 

§1 
Postanowienia Ogólne 

 
1. Organizatorem Plebiscytu „Złoty Inżynier” jest Przegląd Techniczny -  dwutygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Warszawie (adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5), w 
skrócie: FSNT-NOT (zwanym dalej: „Organizatorem”). 

2. Wszelkie prawa do Plebiscytu „Złoty Inżynier”, logo Plebiscytu „Złoty Inżynier” oraz wszelkie prawa własności 
intelektualnej związane z Plebiscytem „Złoty Inżynier” przysługują Organizatorowi. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania online w Plebiscycie „Złoty Inżynier” 
4. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która odda swój 

głos online na jednego z kandydatów w Plebiscycie „Złoty Inżynier”za pośrednictwem strony internetowej o adresie: 
http://plebiscyt.przeglad-techniczny.pl 

5. Biorący udział w głosowaniu, przed wzięciem udziału w głosowaniu online, musi zaakceptować niniejszy Regulamin 
przez zaznaczenie właściwej opcji na powyższej stronie internetowej w procesie głosowania. 

 
§2 

Zasady głosowania online 
 

1. Organizator wybierze spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń odpowiadających wymaganiom konkursu co najmniej 20 
kandydatów. 

2. Profile kandydatów wybranych przez Organizatora będą prezentowane przez co najmniej 2 tygodnie na stronie 
internetowej plebiscyt.przeglad-techniczny.pl. 

3. Biorący udział w głosowaniu ma możliwość wyboru jednego z kandydatów i głosowania tylko jeden raz. Jeżeli ten sam 
Biorący udział w głosowaniu zagłosuje kilka razy, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy jego głos.  

4. Na potrzeby głosowania online gromadzone będą adresy email osób, które wysłały swój głos i czas oddania głosu. Inne 
dane głosujących nie będą przechowywane. 

5. Głos na danego kandydata zostanie oddany w momencie kliknięcia na stronie internetowej plebiscyt.przeglad-
techniczny.pl pod zdjęciem kandydata na przycisk „oddaj głos”, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Oddanie głosu musi być potwierdzone przez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie przysłany do głosującego na 
wskazany przez niego adres email. Niepotwierdzenie głosu do dnia 20 stycznia 2023 roku, poprzez kliknięcie linku, 
traktowane jest jednoznacznie jak brak oddania głosu. 

7. Organizator podlicza głosy internautów po zakończeniu głosowania, a wynik głosowania będzie opublikowany na stronie 
http://www.przeglad-techniczny.pl.  

8. Głosy oddane online sumują się z głosami oddanymi wszystkimi innymi dostępnymi metodami określonymi w 
Regulaminie Plebiscytu. 

9. Biorący udział w głosowaniu nie może doprowadzać do destabilizacji strony internetowej http://plebiscyt.przeglad-
techniczny.pl oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

10. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne. 
 

§3 
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą której odbywa się głosowanie 

online lub z samym głosowaniem online, należy pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem. W ciągu 7 
dni roboczych Biorący udział w głosowaniu otrzyma odpowiedź zwrotną od Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego. 
3. W celu skorzystania z głosowania online należy mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: 

Internet Explorer wersja 10.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 30.x lub wersja wyższa, Google Chrome w wersjach 50 i 
wyższych oraz dysponować komputerem z dostępem do Internetu. 

4. Należy pamiętać, że korzystanie z każdej strony internetowej może powodować zagrożenia, np. w postaci złośliwego 
oprogramowania, przy czym Organizator dołoży należytej staranności, aby zminimalizować zagrożenie. 

5. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Biorącego udział w głosowaniu niezgodnych z 
Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane 
osobowe Biorącego udział w głosowaniu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 
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