
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 2. Cel Plebiscytu 

 

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania przez czytelników dwutygodnika 

„Krakowski Rynek Nieruchomości” inwestycji deweloperskiej, która według ich oceny, będzie 

najbardziej przyjazna mieszkańcom. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie 

 

 

1.Uczestnikami Plebiscytu mogą być firmy realizujące inwestycje mieszkaniowe na terenie Małopolski, 

zwani dalej Partnerami. 

 

2.W Plebiscycie biorą udział inwestycje mieszkaniowe realizowane w Małopolsce, które zostały 

zgłoszone do Plebiscytu przez Partnerów. Zgłoszenie inwestycji do Plebiscytu następuje po 

wcześniejszym zaakceptowaniu oferty handlowej Organizatora i podpisaniu stosowanego zamówienia 

przez Partnera. 

 

3.Warunkiem zgłoszenia inwestycji do wzięcia udziału w Plebiscycie jest, aby dana inwestycja była w 

sprzedaży. 

 

4.Partnerzy mogą zgłaszać więcej niż jedną inwestycję do Plebiscytu. Szczegóły oferty dla więcej niż 

jednej inwestycji jednego Partnera zostaną ustalone w drodze negocjacji z Organizatorem. 

 

5.Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z 

Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak również ich małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo. 

 

Regulamin plebiscytu "Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom 2019" 

 

 

1. Organizatorem plebiscytu o nazwie "Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom" („inwestycja”) zwanego 
dalej "Plebiscytem" jest firma KRN media sp z o.o., wydawca dwutygodnika „Krakowski Rynek 
Nieruchomości, z siedzibą ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, zarejestrowana przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
nr KRS 0000258498, zwana dalej "Organizatorem". 
 

2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego, prowadzonego przez 
Organizatora pod adresem URL: www.plebiscyt.krn.pl ( dalej "Serwis"), poprzez konto wydarzenia 
utworzone na serwisie społecznościowym facebook lub poprzez specjalnie do tego celu drukowany na 
łamach dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” kupon konkursowy. 
 

3. Plebiscyt trwa od 15.02.2019 r. do 22.08.2019 r. 
 

4. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Plebiscycie oraz prawa 
i obowiązki Uczestników Plebiscytu. 



§ 4. Głosowanie 

 

 

1. Aby oddać głos w Plebiscycie, należy w terminie od dnia 15.02.2019 r. do 22.08.2019 r. oddać głos 
na wybraną przez siebie inwestycję w jeden z poniższych sposobów: 
 

a. wypełnić specjalnie do tego celu przygotowany formularz na stronie www.plebiscyt.krn.pl z 
 poziomu inwestycji, na którą chce się oddać głos. W formularzu należy podać imię, nazwisko, 
 numer telefonu, aktywny adres e-mail, Zapoznać się i dokonać akceptacji Regulaminu Plebiscytu  
 dostępnego w formularzu do głosowania. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 przez Organizatora Plebiscytu, poprzez kliknięcie w dostępne pole „Wyrażam zgodę na  
 przetwarzanie danych osobowych”. 
b. przesłać albo osobiście dostarczyć na adres siedziby Organizatora wypełniony kupon 
 konkursowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Zapoznać się (w siedzibie 
 Organizatora lub na stronie www.plebiscyt.krn.pl )  i dokonać akceptacji Regulaminu  
Plebiscytu. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu, 
 poprzez zaznaczenie na kuponie odpowiedniego pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych 
 osobowych”. 
 

2. Każdy GŁOSUJĄCY może głosować w Plebiscycie maksymalnie 3 razy, jednakże jeden głos może 
być oddany tylko na jedną inwestycję. 
  
3. Dodatkowo, każdy uczestnik Konkursu: „Najlepsze hasło reklamowe inwestycji mieszkaniowej” 
poprzez wzięcie w nim udziału, oddaje głos/głosy na zgłoszone inwestycje. Oddanie głosu na tę samą 
inwestycję w ramach Konkursu i w ramach niniejszego Plebiscytu liczy się jako oddanie jednego głosu. 
 

4. Głosować mogą tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

5. Nie mogą oddawać głosu pracownicy Organizatora i Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, 
rodzice oraz rodzeństwo. 
 

6. Uczestnictwo w Plebiscycie oraz udostępnienie przez GŁOSUJĄCEGO swoich danych są 
całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne. 

http://www.plebiscyt.krn.pl/
http://www.plebiscyt.krn.pl/


 

 

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzcy 

 

 

§ 6. Reklamacja 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie bezpośrednio lub 

listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom – 

Reklamacja”, przez cały czas trwania Plebiscytu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty opublikowania Zwycięzcy (decyduje data stempla pocztowego). 

 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

 a. nazwa Uczestnika Plebiscytu 

 b. nazwa inwestycji  

 c. adres do korespondencji,  

 d. szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji,  

 e. żądania Uczestnika Plebiscytu, 

 f. szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Plebiscytu. 

 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy 

Reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany 

w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji.  

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator. 

 

2. GŁOSUJĄCY oddając głos akceptuje Regulamin Plebiscytu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Administratora jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie w dostępne podczas głosowania pole „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych”, a akceptacja Regulaminu poprzez kliknięcie w pole „Akceptuję 

Regulamin”. 

 

3. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu i GŁOSUJĄCYCH będą przetwarzane przez Administratora 

w celach związanych z prowadzeniem Plebiscytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

 

 

1. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie Partner, którego inwestycja w czasie trwania Plebiscytu otrzyma 
największą liczę głosów ważnie oddanych. Zostaną także przyznane miejsca: drugie oraz trzecie. 
 

2. Zwycięzca, laureat drugiego i trzeciego miejsca otrzymają statuetkę "Inwestycja Przyjazna 
Mieszkańcom", której szkic przedstawiono w ofercie handlowej. 
 

3. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia Plebiscytu Organizator opublikuje na stronie www.plebiscyt. 
krn.pl informację o zwycięzcy Plebiscytu oraz zawiadomi Zwycięzcę o tym fakcie. Prezentacja 
zwycięskiej inwestycji zostanie opublikowana w dwutygodniku „Krakowski Rynek Nieruchomości” po 
ogłoszeniu wyników Plebiscytu. Wręczenie statuetek odbędzie się we wrześniu 2019 roku na 
uroczystej gali. O miejscu i terminie gali wręczenia statuetek Partnerzy dowiedzą się z min. 7 
dniowym wyprzedzeniem. 



4. Uczestnikom Plebiscytu i GŁOSUJĄCYM przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, 

ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez GŁOSUJĄCEGO 

danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na www.plebiscyt.krn.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a.  problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 

losowymi o charakterze siły wyższej; 

b.przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od 

Organizatora. 

 

3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Uczestnik 

Plebiscytu może do dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie 

wątpliwości. 

 

4. W przypadku sporów wynikłych w związku z Plebiscytem lub Regulaminem sądem właściwym do 

jego rozpatrzenia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego. 

 

5. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika Plebiscytu z treścią 

Regulaminu i jego akceptacją. 

 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy polskiego prawa. 

 

 

 

§ 9. Polityka prywatności 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

2. Regulaminy regulujące politykę prywatności KRN Media znajdują się pod adresem: 
http://krnmedia.pl/regulamin.html

1. KRN Media Sp. z o.o. prowadzi politykę prywatności zgodną z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
    Osobowych   (RODO)

http://www.plebiscyt.krn.pl/

