Załącznik do Uchwały Nr 1307/21
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2021 r.

Regulamin Plebiscytu na najlepszy projekt w powiecie realizowany
z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są
w Małopolsce”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Plebiscytu na najlepszy projekt w powiecie realizowany z Funduszy Europejskich
w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”, zwanego dalej Plebiscytem, jest
Zarząd Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Organizatorem.
2. Funkcje związane z bezpośrednią obsługą Plebiscytu pełni Departament Zarządzania Programami
Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwany dalej
Departamentem.
3. Adres do kontaktu w sprawach związanych z Plebiscytem:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
ul. Wielicka 72 A
30-552 Kraków
Tel. 12 29 90 940, fax. 12 29 90 941
4. Plebiscyt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.
5. Celem Plebiscytu jest:
1) promowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 jako przykładów tzw. dobrych praktyk;
2) podnoszenie świadomości o efektach wdrażania Funduszy Europejskich w Małopolsce;
3) informowanie o projektach dofinansowanych w ramach Funduszy Europejskich;
4) zainteresowanie mieszkańców województwa małopolskiego tematyką Funduszy Europejskich.
6. Niniejszy Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
1. Dla każdego powiatu Organizator ustala listy projektów realizowanych przez Beneficjentów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Głosowanie w Plebiscycie odbywa
www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl.

się

za

pośrednictwem

strony

internetowej:

3. Głosowanie w Plebiscycie trwa od dnia ogłoszenia na stronie Organizatora:
www.fundusze.malopolska.pl oraz www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl do dnia 3.11.2021 r.
4. Laureatami Plebiscytu zostają Beneficjenci, których projekty uzyskały pięć najlepszych wyników dla
danego powiatu.
5. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie Organizatora: www.fundusze.malopolska.pl
oraz www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl nie później niż do 6.12.2021 r.
§3
ZASADY GŁOSOWANIA
1. Udział w Plebiscycie - jako głosujący mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do
czynności prawnych (Uczestnicy Plebiscytu).
2. Uczestnik Plebiscytu akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunek, który uprawnia go do udziału
w Plebiscycie.
3. Aby
wziąć
udział
w
Plebiscycie
należy
wejść
na
stronę
internetową
www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl, zagłosować na wybrany projekt i podać swój adres e-mail.
Głos będzie zaliczony dopiero po zweryfikowaniu adresu poprzez kliknięcie w specjalny link
przesłany automatycznie na wskazaną skrzynkę e-mailową.
4. Możliwe jest oddanie jednego głosu z danego adresu e-mail na dany projekt w ciągu doby.
§4
NAGRODY
1. Nagrody mają charakter honorowy. Laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian nagród.
3. Organizator przewiduje możliwość odbioru nagród przez Laureatów Plebiscytu podczas oficjalnego
wręczenia nagród.
4. Organizator zastrzega również możliwość indywidualnego odbioru Nagród. W takiej sytuacji termin
i warunki odbioru Nagrody zostaną ustalone z Laureatami Plebiscytu indywidualnie.
§5
DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu w celu oddania swojego głosu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Zarząd
Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do
korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków.

3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
danych osobowych Uczestnika Plebiscytu pod e-mailem: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie
na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
4. Administrator będzie przetwarzać dane Uczestnika Plebiscytu wyłącznie w celu przeprowadzenia
plebiscytu.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu oddania głosu w Plebiscycie.
6. Dane osobowe Uczestnika Plebiscytu będą przechowywane do 31.12.2022.
7. Uczestnik Plebiscytu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt
mailowy na adres: fem@umwm.malopolska.pl.
8. Uczestnik Plebiscytu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe Uczestnika Plebiscytu mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
10. Dane Uczestnika Plebiscytu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do czasu ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z § 1 ust. 6 pod
adresem wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej
Organizatora:
www.fundusze.malopolska.pl
oraz
na
stronie
Plebiscytu:
www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu podczas trwania Plebiscytu. Wszelkie
zmiany
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
Organizatora:
www.fundusze.malopolska.pl oraz na stronie Plebiscytu: www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Plebiscytu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu oraz
zmiany terminu ogłoszenia Laureatów, a także dokonania innej korzystnej dla Uczestników
Plebiscytu zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia całego Plebiscytu, nierozstrzygnięcia
Plebiscytu w konkretnym powiecie oraz ogłoszenia większej lub mniejszej ilości Laureatów, niż
określona w § 2 ust. 4.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników Plebiscytu oraz
osób trzecich.

