
REGULAMIN PLEBISCYTU NAGRODA PUBLICZNOŚCI 

Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” 

1. Organizatorem plebiscytu jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 
Zamość. 

2. Plebiscyt prowadzony jest w ramach Zamojskiego Festiwalu Filmowego (ZFF) „Spotkania z historią” i polega 
na głosowaniu na najlepszy film, wyświetlany podczas konkursowych pokazów filmowych w dniach 18-20 
sierpnia 2022 w CKF Stylowy. Celem plebiscytu jest wyłonienie filmu, który otrzyma Nagrodę Publiczności.  

3. W plebiscycie mogą wziąć udział widzowie obecni na konkursowych pokazach filmowych ZFF „Spotkania z 
historią”. Każdy widz, uczestniczący w konkursowym seansie przy wejściu otrzyma kupon z tytułami filmów 
i skalą ocen od 0 do 6 (najwyższa nota – 6 , najniższa – 0). 

4. Dla najaktywniejszych widzów, którzy na karcie do głosowania wpiszą czytelnie dane osobowe oraz 
kontaktowe – przewidziano nagrody. Zwycięzcy konkursu o wygranej zostaną poinformowani mailowo lub 
telefonicznie. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.zamoscfilmfestival.pl 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Do odbioru nagród upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma 
możliwości przekazania prawa odbioru nagrody na osoby trzecie. Odbierając nagrodę należy okazać dowód 
tożsamości. Nagrody należy odebrać do 31.08.2022  

6.  Za wyłonienie zwycięzców i wydanie nagród w Konkursie odpowiada wyłącznie Organizator.  
7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.  
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  
9. Uczestnicy konkursu poprzez fakt wpisania danych osobowych i kontaktowych na kartach do głosowania 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego konkursu na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 
Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 
imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 
także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska), jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. 


