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Regulamin głosowania w sekretariacie – konkurs „Zostań Twarzą Pascala” 

 

§ 1 Organizator i miejsce konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Pascal Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/90,  

90-350 Łódź 

2. Głosować można w sekretariatach szkół Pascal we wszystkich 15 miastach: Bydgoszczy, 

Chojnicach, Ełku, Głogowie, Grudziądzu, Kutnie, Nysie, Ostródzie, Otwocku, Płocku, 

Tczewie, Wałbrzychu, Włocławku, Wyszkowie, Zawierciu, w dniach od 20 czerwca 2020 

r. do 30 lipca 2020 r. (do godz. 12).  

 

§ 2 Zasady głosowania w sekretariacie 

1. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które są pełnoletnie. 

2. W pierwszym etapie konkursu jedna osoba może oddać jeden głos w sekretariacie. W 

finale konkursu jedna osoba może oddać jeden głos w sekretariacie. 

3. Głosowanie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie karty do głosowania, która jest 

dostępna w sekretariacie. 

4. Jeden głos oddany w sekretariacie liczony jest jako 10 punktów dla kandydatki / 

kandydata. 

5. Głos można oddać tylko i wyłącznie w obecności sekretarza Szkoły Pascal. 

6. Aby głos był uznany za ważny należy: 

a. wypełnić prawidłowo wszystkie pola na karcie do głosowania oraz zaznaczyć zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu. 

b. złożyć głos w obecności pracownika sekretariatu, na odpowiedniej karcie: 

 pierwszy etap: karta zawierająca pytanie konkursowe,  

 finał: karta bez pytania konkursowego. 

7. Organizator zobowiązuje się do wprowadzenia głosu na stronę z wynikami konkursu 

https://pascal.edu.pl/twarz-pascala/wyniki/ w ciągu 5 dni od złożenie go w sekretariacie. 

8. Organizator ma prawo do unieważnienia głosu, jeśli nie spełnione zostaną warunki z § 2 z 

punktów: 1, 2, 3, 5, 6. 
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§ 3 Dane osobowe znajdujące się na karcie do głosowania 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Grupa 

Pascal Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/90, 90-350 Łódź. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia głosowania w 

konkursie „Zostań Twarzą Pascala”. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do ważności oddanego głosu. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a. imię i nazwisko,  

b. numer telefonu 

c. miasto 

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 

skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem iodo@pascal.edu.pl 

6. Osobom głosującym, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych  

oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy 

skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

iodo@pascal.edu.pl 

7. Osobom głosującym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO). 

8. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia 

wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje 
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podejmuje GRUPA PASCAL sp. z o.o. – Organizator Konkursu „Zostań Twarzą 

Pascala”, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje. 

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

2. GRUPA PASCAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez uczestnika  

niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 5 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące głosowania w sekretariacie powinno się zgłaszać w 

formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać nazwę 

„Twarz Pascala – głosowanie w sekretariacie”, imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

reklamację, opis i powód reklamacji oraz adres zwrotny, na który zostanie przesłana 

odpowiedź. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez 

składającego, pod rygorem jej nieważności. 

2.  Reklamację można składać w terminie 30 dni od dnia 30 lipca 2020 r. 

3. Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające danych 

wskazanych w § 5 pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie, na adres podany 

w przesłanym piśmie, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 


