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Regulamin głosowania internetowego w konkursie 

„Lider Innowacji Województwa Lubelskiego” 

i zasad przyznawania nagród dla Uczestników Głosowania 

(dalej: Regulamin) 

§1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem głosowania internetowego jest Lubelska Agencja Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin, 

REGON: 060271146, NIP: 7123077883, www.lawp.eu (dalej: „Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki udziału w głosowaniu internetowym 

w konkursie na „Lidera Innowacji 2021” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady przyznawania 

nagród dla Uczestników Głosowania.  

3. Celem Konkursu jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, a w szczególności projektów wysoce innowacyjnych 

i wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 

r. (RSI WL). Konkurs ma na celu przedstawienie opinii publicznej firm z terenu 

województwa lubelskiego realizujących projekty wysoce innowacyjne i projekty zgodne 

z RSI WL. Celem konkursu jest również zaprezentowanie firm korzystających 

z funduszy unijnych w ramach powyższego programu, których ideą jest innowacyjność 

i konkurencyjność. 

§2 Zasady udziału w głosowaniu 

1. Głosowanie internetowe w Konkursie ma charakter ogólnodostępny i może wziąć w nim 

udział każda osoba, która w chwili oddawania głosu ma ukończone 18 lat. 

2. Udział w głosowaniu w Konkursie i podanie niezbędnych danych jest dobrowolne 

i oznacza, że uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania, zapoznał się 

z Regulaminem dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl i akceptuje jego 

postanowienia. 

3. W głosowaniu można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dodawanie 

głosu w imieniu osób trzecich oraz w imieniu osób fikcyjnych. 

4. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników 

Organizatora oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

a także osób współpracujących z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Pod pojęciem członków rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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5. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces 

oddawania głosu. W przypadku zaobserwowanych ww. nadużyć Organizator zastrzega 

sobie prawo anulowania głosów noszących znamiona złamania Regulaminu. 

6. Głosowanie skierowane jest do internautów i zostanie przeprowadzone na portalu 

rpo.lubelskie.pl w terminie od dnia 13.10.2021 r. od godz. 12:00:00 do dnia 18.10.2021 

r. do godz. 24:00:00 za pomocą dedykowanego formularza do głosowania. Każdy 

głosujący w ramach formularza może oddać swój głos na jednego nominowanego 

w każdej z wymienionych kategorii konkursowych. Oddanie głosu w głosowaniu 

internetowym jest bezpłatne. Głosujący otrzyma informację zwrotną z potwierdzeniem 

oddania głosu. 

7. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika 

Głosowania na wybrany projekt nominowany do danej kategorii poprzez wypełnienie 

i wysłanie formularza do głosowania na stronie www.rpo.lubelskie.pl.  

8. W celu oddania głosu na projekt Uczestnik Głosowania powinien: 

• wejść na stronę: www.rpo.lubelskie.pl, 

• obejrzeć spoty prezentujące innowacyjne projekty,  

• wypełnić formularz głosowania zaznaczając w każdej z 4 kategorii jeden projekt,  

• na formularzu podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć "Nie jestem 

robotem" - a po udanej weryfikacji „kliknąć” przycisk "Zagłosuj".  

Po wykonaniu powyższych kroków, głos w konkursie został oddany.  

9. W celach weryfikacji Organizator Konkursu przechowuje adres e-mail, z którego 

nastąpiło połączenie oraz odpowiedzi zaznaczone w formularzu.  

10. Każdy z internautów może oddać jeden głos z jednego adresu e-mail. 

11. W przypadku oddania jednakowej ilości głosów na dwa lub więcej podmiotów w jednej 

kategorii podczas głosowania internetowego, Organizator do ilości punktów uzyskanych 

przez te podmioty w głosowaniu internetowym, doliczy ich punkty uzyskane w ramach 

głosowania Członków Kapituły, według protokołu z posiedzenia, z dnia 21.09.2021 r., 

którzy nominowali powyższe podmioty do głosowania internetowego. Ostateczny wynik 

punktowy głosowania stanowić będzie w takim przypadku suma punktów uzyskana 

przez podmioty (które uzyskały jednakową ilość głosów) w jednej kategorii w głosowaniu 

internetowym oraz głosowaniu Członków Kapituły zgodnie z ww. protokołem.  

12. Oddanie głosu przez Uczestnika Głosowania na stronie www.rpo.lubelskie.pl jest 

równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

13. Ogłoszenie wyników głosowania w Konkursie „Lider Innowacji 2021” nastąpi 25.10.2021 

r. na uroczystej Gali Przedsiębiorczości - Ambasadorzy Funduszy Europejskich.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu głosowania 

internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy 

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
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zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 

losowymi o charakterze siły wyższej. 

15. Informacje o możliwości i warunkach głosowania w konkursie oraz niniejszy Regulamin 

będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych, tj.: Facebook - na profilu 

„Lubelskie Fundusze Europejskie”, oraz na stronie www.rpo.lubelskie.pl. 

§3 Nagrody i zasady wydawania nagród w głosowaniu 

1. Organizator przyzna 12 nagród rzeczowych o łącznej wartości nie przekraczającej 

2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych i 00/100).  

2. Aby odebrać nagrodę należy: 

a) oddać głos na swojego faworyta spośród nominowanych w 4 kategoriach 

konkursowych (głos można oddać na jednego kandydata w każdej z kategorii 

konkursowych),  

b) zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu głosowania. 

3. Każdego dnia głosowania zostaną przyznane dwie nagrody. Otrzymają je Uczestnicy 

Głosowania, którzy jako pierwsi prześlą wypełnione formularze głosowania w danym 

dniu, począwszy od dnia 13.10. 2021 r., a skończywszy na dniu 18.10. 2021 r.  

4. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wypłaty równowartości nagrody w gotówce, bądź 

prawo jej zamiany na inną nagrodę. 

6. Organizator Konkursu w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu Gali 

Przedsiębiorczości - Ambasadorzy Funduszy Europejskich, wyśle wiadomość e- mail 

o otrzymaniu nagrody do Uczestników Głosowania. 

7. Uczestnik Głosowania jest zobowiązany w ciągu 3 dni kalendarzowych odpowiedzieć na 

otrzymaną wiadomość e-mail. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie, będzie 

równoznaczny z rezygnacją z nagrody. 

8. W przypadku rezygnacji z nagrody, trafi ona do kolejnego Uczestnika Głosowania. 

9. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany w odpowiedzi na e-mail. Wszyscy 

nagrodzeni Uczestnicy Głosowania zobowiązani są dodatkowo do potwierdzenia danych 

niezbędnych do wysłania nagrody. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator. 

§4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

Głosowania jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. 

2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@lawp.eu.  
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3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Głosowania jest zgodne z prawem 

i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. dane osobowe 

Uczestników Głosowania są niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi.  

4. Dane osobowe Uczestników Głosowania przetwarzane są też na podstawie wyrażonej 

zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na publikowanie informacji o laureatach głosowania 

internetowego. 

5. Uczestnicy Głosowania posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzaniu danych, a w przypadku zgody prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie poprzez przesłanie tej informacji drogą e-mailową na adres: 

iod@lawp.eu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Głosowania będą 

przetwarzane przez okres trwania głosowania internetowego lub do czasu wycofania 

zgody. 

6. Dane Uczestników Głosowania nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane Uczestników Głosowania nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany 

w tym również w formie profilowania. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

Uczestnikowi Głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia 

udziału w głosowaniu internetowym.  

§5 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować 

będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

w szczególności w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione celem głosowania lub nie 

wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w głosowaniu.  

3. Zasady przeprowadzania głosowania określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

4. Wszelkie spory związane z niniejszym głosowaniem internetowym będą rozpoznawane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
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