REGULAMIN GŁOSOWANIA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. [ZASADY OGÓLNE ]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1.1. Regulamin: niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Głosowania”) zawiera zasady
głosowania. Definicje nie opisane w tym regulaminie zostały opisane w Regulaminie Turnieju Łomża
Zero Esport Tour, dostępnego na stronie internetowej www.lomzazeroesport.pl
1.2. Organizator: organizatorem Głosowania jest Rally City sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul.
Górnej 1.
1.3. Głosowanie: celem Głosowania jest wybór przez Drużyny, która weźmie udział w finałowych
rozgrywkach turnieju Łomża Zero Esport Tour, odbywającego się 18 października 2019 roku, w czasie
wydarzenia PGA w Poznaniu. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym
regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem Głosowania”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
1.4. Strona Internetowa: Głosowanie prowadzone jest na terenie całej Polski za pośrednictwem
Internetu na stronie internetowej www.lomzazeroesport.pl
1.5. Drużyny: Wykaz drużyn, które zajęły 2 miejsce podczas eliminacji LAN, na które będzie można
głosować w ramach niniejszego Regulaminu Głosowania, zostanie umieszczony na stronie
internetowej www.lomzazeroesport.pl.
1.6. Głosujący:osoba spełniająca określone Regulaminem warunki.
1.7. Okres Głosowania: okres od dnia 10.09.2019 roku, od godziny 9:00, do dnia 15.09.2019 roku, do
godziny 23:59:59.
1.8. Captcha: jeden ze sposobów zabezpieczenia Głosowania stosowany przez Organizatora
Głosowania, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez
człowieka.
1.9. E-mail: adres poczty elektronicznej, którym posługuje się uczestnik głosowania. Podanie adresu
e-mail przez uczestnika głosowania oznacza akceptację warunków polityki RODO, prowadzonej przez
Organizatora turnieju Łomża Zero Esport, opisanych i podanych do informacji publicznej na oficjalnej
stronie internetowej Organizatora – www.lomzazeroesport.pl.
2. [NADZÓR NAD GŁOSOWANIEM]
3.1. Organem nadzorującym Głosowanie jest Komisja, w której skład wchodzą trzy osoby
wyznaczone przez Podmiot Zlecający oraz Organizatora Głosowania.
3. [ZASADY GŁOSOWANIA]
4.1. Głosujący, może oddawać maksymalnie 1 głos na wskazaną przez siebie Drużynę.
4.2. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
internetowej. Polegać ono będzie na kliknięciu opcji „GŁOSUJ” przy wskazanej drużynie. Oddanie
każdego głosu będzie dodatkowo wymagać weryfikacji poprzez mechanizm Captcha. Ponadto każdy

oddany Głos może zostać zweryfikowany na zasadach określonych poniżej pod względem oddania
go zgodnie z Regulaminem.
4.3. Głosujący może głosować tylko raz na jedną wybraną przez siebie drużynę.
4.4. Z jednego numeru IP może zostać oddanych maksymalnie jeden głos na wybraną przez siebie
Drużynę.
4.5. W głosowaniu nie zostaną uwzględnione głosy oddane z adresów utworzonych z domen
Tymczasowych.
4.6. Po zakończeniu Głosowania, wyłonionych zostanie jedna Drużyna ,która zdobyła największą
liczbę głosów. Drużyna zostanie zaproszona do udziale w Fazy Finałowej turnieju Łomża Zero Esport
Tour oraz przygotowaniu treningowemu w centrum szkoleniowym zawodników X-KOM AGO Esports
w Warszawie. Jeżeli Drużyna odmówi udziału, zaproszenie zostanie przekazane kolejnej Drużynie,
biorącej udział w głosowaniu. Wybór Drużyny, której zostanie przekazane zaproszenie, będzie
zależne od ilości zdobytych głosów w odbytym głosowaniu.
4.7. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za
nieważne i usuwane z wyników głosowania decyzją Organizatora Głosowania. Zabronione jest
wykorzystania serwerów pośredniczących proxy, a także innych rozwiązań informatycznych
powodujących obejście ograniczenia terytorialnego określonego w zdaniu powyżej. Działanie
niezgodne z powyższymi wytycznymi powodowało będzie uznanie przez Komisję tak oddanych
Głosów za nieważne i usuwanie ich z wyników Głosowania.
4.8. W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora Głosowania, co do sposobu
ich oddania bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi
informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu Głosowania, Organizator
Głosowania zastrzega sobie możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów, w tym bez
konieczności powiadamiania Głosujacych.
4. [GŁOSUJĄCY]
5.1. Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba fizyczna niepełnoletnia mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
5.2. W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone powyżej oraz:
a) podały aktualny adres e-mail, poczty elektronicznej, którym się aktualnie posługują.
b) poddały się weryfikacji poprzez mechanizm Captcha.
5.3. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa
w Głosowaniu decyzją Komisji.
5.4. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Głosujący są zobowiązani do
zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku
stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator Głosowania będzie uprawniony do
wykluczenia Głosująćego z udziału w Głosowaniu.
5.5. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Głosowania,
b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Głosowaniu,

5.6. Poprzez wzięcie udziału w Głosowaniu, Uczestnik Głosowania oświadcza, że wyraża zgodę na
zasady przebiegu Głosowania opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na podanie swoich
danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację warunków i polityki RODO
realizowanej przez Organizatora dostępnej i opisanej na stronie www.lomzazeroesport.pl.
5. [OGŁOSZENIE WYNIKÓW]
6.1. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na Stronie Internetowej niezwłocznie po jego
zakończeniu.
6.2. Po ogłoszeniu wyników Głosowania, Organizator Głosowania poinformuje Uczestników
Drużyny o jego wynikach, przekazując im zaproszenie do udziału w dalszej fazie rozgrywek turnieju
Łomża Zero Esport Tour. Przekazanie nastąpi drogą elektroniczną na adres kapitana drużyny
wskazanego w formularzu zgłoszeniowym. Kapitan Drużyny odpowie na zaproszenie w ciągu 72
godzin od momentu jej dostarczenia. Jeżeli to nie nastąpi zaproszenie może zostać przekazane
kolejnej drużynie, zależnie od ilości głosów przez nią zdobytą w głosowaniu.
6.3. Aktualna liczba głosów oddanych na daną lokalizację dostępna jest przez cały czas trwania
głosowania i prezentowana jest w formie procentowej, rozłożonej na każdą z Drużyn, na którą
oddawane są głosy.
6. [DANE OSOBOWE]
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Głosowania przetwarzanych w związku z
Głosowaniem jest Rally City sp. z o.o. ul. Górna 1, 10-040 Olsztyn, NIP 7393884369. Dane
kontaktowe administratora danych osobowych: biuro@cyberwolves.pl dostępne na stronie
internetowej: https://www.lomzazeroesport.pl.
7.2. W ramach Głosowania przetwarzane będą następujące dane osobowe: adres e-mail,
7.3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze
zgodą Uczestników Głosowania wyrażaną przed przystąpieniem do Głosowania.
7.4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Głosowania ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do przystąpienia do Głosowania. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a
osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych
osobowych może być brak możliwości udziału w Głosowaniu.

7. [DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU I OGÓLNYCH ZASAD AKCJI]
9.1. Uczestnik Głosowania zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Głosowania w sposób
sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za
ingerowanie w przebieg Głosowania będą uważane w szczególności wszelkie działania, które
naruszały będą jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Głosowania
zobowiązuje się w szczególności do nie kompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie
ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora Głosowania

narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań
mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Głosowaniu.
9.2. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, których charakter będzie miał
sposób wielokrotny lub ciągły lub które wykonane będą przy użyciu wzbudzających uzasadnione
wątpliwości Organizatora: domen internetowych, adresów IP, kont bądź konkretnych urządzeń,
Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości wykorzystania do
Głosowania tego: urządzenia, domeny, adresu IP lub konta. Ponadto Organizator zastrzega sobie
prawo do anulowania głosów oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w
szczególności przy użyciu wzbudzających wątpliwość Organizatora urządzeń, domen, adresów IP lub
kont, a także w przypadku wykorzystania do oddania Głosów narzędzi informatycznych sprzecznych
z zapisami niniejszego Regulaminu, zasadami fair play.
9.3. Organizator za głosy oddane w sposób zgodny z Regulaminem uzna:
a) głosy oddane przy użyciu prywatnych urządzeń umożliwiających oddanie głosu w Konkursie w
ilości maksymalnie 1 głosów, po warunkiem spełniania warunków określonych Regulaminem.
9.4. Uczestnik nie może zrezygnować z udziału w Głosowaniu po oddaniu głosu.
9.5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Głosujący
zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w z odpowiednim wyprzedzeniem,
umożliwiającym Głosującym zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie
od udziału w Głosowaniu. W przypadku nie zaakceptowania przez Głosującego nowych
postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Głosowaniu bez jakichkolwiek
konsekwencji z tego tytułu.
9.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa.
9.7. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Głosowania oraz na Stronie
Internetowej.

