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Regulamin plebiscytu „Defensory 2020” 

 

Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem",  

określają sposób i tryb przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą "Defensory 2020"  

(dalej jako „Plebiscyt”). 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Plebiscyt prowadzony jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook (zwany dalej 

portalem). Plebiscyt trwa od 24 czerwca do 29 sierpnia 2020 roku. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Plebiscytu 

oraz prawa i obowiązki Organizatora i głosujących. 

4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w kategoriach: 

a. adwokat społecznik, 

b. koleżeński adwokat, 

c. adwokat mistrz słowa, 

d. adwokat innowacyjny, 

e. adwokat Defensor - za całokształt działalności, 

f. nagroda specjalna za działalność na rzecz praw i wolności obywatelskich. 

5. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w następujący sposób : 

a. Organizator przyjmuje zgłoszenia kandydatur w ramach wskazanych kategorii: adwokat 

społecznik, koleżeński adwokat, adwokat mistrz słowa, adwokat innowacyjny, adwokat 
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Defensor za całokształt działalności od 24 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r. 

b. Organizator  przedstawi po 3 nominowanych w każdej z 5 kategorii: adwokat społecznik, 

koleżeński adwokat, adwokat mistrz słowa, adwokat innowacyjny, adwokat Defensor - za 

całokształt działalności dnia 03 sierpnia 2020 r. 

c. Członkowie grupy Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" – Grupa dyskusyjna na 

portalu społecznościowych Facebook będą mogli głosować na przedstawionych przez 

Organizatora nominowanych w ww. kategoriach. Członkowie grupy głosują na jednego 

spośród trzech nominowanych w każdej z 5 kategorii: adwokat społecznik, koleżeński 

adwokat, adwokat mistrz słowa, adwokat innowacyjny, adwokat Defensor - za całokształt 

działalności w okresie od dnia 03 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. 

do godz. 20:00. 

d. osoba, które uzyska największą liczbę głosów w ramach danej kategorii wygrywa. 

4. Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” przyznaje w ramach niniejszego Plebiscytu 

nagrodę specjalną dla osoby lub organizacji działającej na rzecz praw i wolności obywatelskich. 

5. Uczestnikami Plebiscytu (kandydatami) mogą być adwokaci, a w przypadku nagrody specjalnej 

osoba niebędąca adwokatem oraz organizacja społeczna. 

6. Głosującymi mogą być adwokaci i aplikanci adwokaccy będący członkami grupy 

Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" – Grupa dyskusyjna na portalu 

społecznościowych Facebook. 

7. Zgłaszający kandydaturę obowiązani są do uzyskania i przesłania na adres organizatora 

defensory@defensoriuris.pl karty zgłoszenia kandydata, która zawierać będzie zgodę 

kandydata na wzięcie udziału w Plebiscycie. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

8. Oddanie głosu w Plebiscycie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w całości. 

9. Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z przeprowadzenia Plebiscytu w ramach wybranej 

kategorii w przypadku braku zgłoszenia minimum trzech kandydatów w ramach tej kategorii. 

§ 2. Głosowanie 

1. W okresie od dnia 03 sierpnia 2020 r. od godziny 12:00 do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 
20:00 członkowie grupy Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" – Grupa na portalu 
społecznościowych Facebook oddają głosy na nominowanych w każdej z 5 kategorii 
Plebiscytu. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem ankiety 
dostępnej na grupie Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" – Grupa na portalu 
społecznościowych Facebook przez zaznaczenie odpowiedniego pola w miejscu przypisanym 
danej kandydaturze. 

2. Nominowany w każdej w każdej z 5 kategorii, który otrzyma najwięcej głosów członków grupy 
w swojej kategorii wygrywa. 

3. Członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris we własnym gronie, wyłonią 
laureata nagrody specjalnej dla osoby lub organizacji działającej na rzecz praw i wolności 
obywatelskich. 
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§3. Rozstrzygnięcie plebiscytu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 
 

1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi dnia 29 sierpnia 2020 roku. Dane laureatów 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora, oraz na jego fanpage w portalu 
społecznościowym Facebook . 

2. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną, a nagrody zostaną 
wysłane na wskazany przez nich adres.  

§4. Reklamacje i ochrona danych osobowych 

1. Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: defensory@defensoriuris.pl 
w terminie 14 dni od zakończenia Plebiscytu. 

2. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni 
roboczych. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu, którzy złożyli reklamację jest 
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 2/4, 76-
200 Słupsk. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na 
reklamację. 

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia 
reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w 
dowolnym momencie trwania plebiscytu.  
 

http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=parlament+europejski#anchorLink

