Zasady Konkursu dla kategorii:
„Świadomi w biznesie” Nagroda Publiczności
organizowanego w ramach Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego
Biznes na PLUS

§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest Województwo Łódzkie.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać pracownik, wskazany przez Dyrektora Departamentu
Prawno-Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
§ 2 Cel Konkursu
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” ma charakter regionalny i stanowi wyróżnienie
dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz
cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą. Konkurs ma za zadanie wyłonienie Laureata
w kategorii: Nagroda Publiczności w ramach Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.
§ 3 Uczestnicy i przebieg Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://biznesnaplus.lodzkie.pl/. Każdy
uczestnik (internauta) będzie miał możliwość oddania wyłącznie jednego głosu na wybraną przez siebie firmę.
3. Głosowanie internautów trwać będzie do 13 września 2019r. do godz. 24:00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosów oddanych niezgodnie z niniejszymi postanowieniami.
5. Laureatem zostanie firma, która otrzyma najwięcej głosów internautów. W przypadku równiej liczby głosów
Laureata wskaże Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego.
6. Spośród internautów, którzy brali udział w głosowaniu, wylosowany zostanie jeden, który zostanie nagrodzony
upominkiem rzeczowym, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora drogą elektroniczną. W przypadku
niezgłoszenia się zwycięzcy po odbiór upominku w przeciągu 2 tygodni od poinformowania o wygranej, Organizator
dokona losowania kolejnej osoby. Po trzech nieudanych próbach wylosowania zwycięzcy Organizator zaprzestanie
wyłaniania kolejnego zwycięzcy.
7. Wartość upominku rzeczowego nie przekroczy kwoty 760 zł brutto.

§ 4 Obowiązki Organizatora
Organizator zobowiązuje się do:
a)
b)
c)
d)

przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z niniejszymi zasadami;
zapewnienia prawidłowego przebiegu wszystkich czynności związanych z Konkursem;
przeprowadzenia akcji informacyjnej i promocyjnej, w związku z organizowanym Konkursem;
poinformowania zwycięzcy Konkursu o jego wyniku i uzgodnienia pozostałych kwestii związanych
z postanowieniami Konkursu.
§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://biznesnaplus.lodzkie.pl/
2. Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:
a) Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (90-051) Al. Piłsudskiego
8.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@lodzkie.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu głosowania i udziału w konkursie „Biznes na PLUS”
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą o samorządzie
województwa.
d) Dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu, jego rozliczenia a następnie zgodnie z
Jednolitym rzeczowym wykazem akt.
e) Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18
RODO.
f) Posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul.
Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
g) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie
i głosowania.
h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania upominku rzeczowego z przyczyn od
niego niezależnych np.: poprzez podanie błędnych danych osobowych przez uczestnika, które uniemożliwią
kontakt z uczestnikiem, a wówczas miano zwycięzcy Konkursu zostanie przyznane nowo wylosowanemu
uczestnikowi.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w niniejszych
Zasadach.
5. Internauci nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian lub poprawek do niniejszych Zasad na każdym etapie
Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/.

