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REGULAMINGŁOSOWANIA
A. Postanowieniaogólne.
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się głosowanie pod
nazwą„NagrodyMagazynuEsquire2017”(głosowanie).
2. Organizatorem głosowania jest Marquard Publishing Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142a, 02-305
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS:0000041992226, NIP: 527-17-38-737, z kapitałem zakładowym w wysokości
305 550,00złzł(dalej:Organizator).
3. GłosowanieodbywasięnaterenieRzeczypospolitejPolskiej.
4. Odwołanie lub skrócenie czasu trwania głosowania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez
Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie głosowania może nastąpić wyłącznie w okresie
po rozpoczęciu głosowania tj. po 31 sierpnia 2017. O odwołaniu głosowania lub jego skróceniu
Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na www.esquire.pl oraz 
na
www.facebook.com/esquirepl.
5. Celem głosowania jest wyłonienie po jednej osobie z każdej kategorii, o których mowa w dziale C
Regulaminu, które uzyskają w swoich kategoriach najwięcej głosów i zostaną laureatami
głosowania.
6. Zaudziałwgłosowaniuniesąprzewidzianeżadnenagrodydlagłosujących.
7. Udziałw
głosowaniujestbezpłatnyidobrowolny.
B. Czastrwania.
1. Głosowanie zostanie ogłoszone i będzie przeprowadzane na stronie www.esquire.pl/nagrody oraz
na profilu Esquire Polska prowadzonym w serwisie Facebook pod domeną
https://www.facebook.com/esquirepl.
2. Głosowanie trwa od dnia 31 sierpnia 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku. Ogłoszenie
wyników nastąpi na uroczystej gali oraz na stronie www.esquire.pl i na profilu Esquire Polska
prowadzonym w serwisie Facebook pod domeną https://www.facebook.com/esquirepl do końca
2017roku.
C. Mechanizmgłosowania.
1. Aby wziąć udział w głosowaniu głosujący musi w okresie od 31 sierpnia 2017 roku do momentu
udostępnienia głosowania do dnia 31 października 2017 roku do godziny 23.59:59 wejść na stronę
www.esquire.pl/nagrody albo na profil Esquire Polska. prowadzony w serwisie Facebook pod
domeną https://www.facebook.com/esquirepl i oddać głos poprzez kliknięcie na 1 osobę spośród
wszystkichosóbnominowanychwewszystkichkategoriachtj.:
a) BIZNES
● KRZYSZTOFDOMARECKI
● MARCINIWIŃSKIIMICHAŁKICIŃSKI
● SEBASTIANKULCZYK
● PAWEŁMARCHEWKA
● KRZYSZTOFWEKA
b) SZTUKA
● TOMASZBAGIŃSKI
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c)

d)

e)

f)

● ADAMNERGALDARSKI
● ROBERTGÓRSKI
● ŁUKASZPALKOWSKI
● MACIEJSTUHR
MEDIA
● FILIPCHAJZER
● JERZYMIELEWSKI
● KONRADPIASECKI
● TOMASZROŻEK
● HUBERTURBAŃSKI
MODA
● WOJCIECHBEDNARZ
● WOJCIECHHARATYK
● MICHAŁŁOJEWSKI
● MICHAŁMRZYGŁÓD
● TOMASZOSSOLIŃSKI
SPORT
● PAWEŁFAJDEK
● ROBERTLEWANDOWSKI
● ROBERTKUBICA
● ŁUKASZKUBOT
● KAMILSTOCH
KOBIETA,KTÓRĄKOCHAMY–NAGRODASPECJALNA
● MAGDALENABOCZARKSA
● JOANNAKULIG
● MICHALINAOLSZAŃSKA
● MAŁGORZATASOCHA
● MARTYNAWOJCIECHOWSKA

2. Głosującyzobowiązanytakżejestdo
złożenianastępującychoświadczeń:
„Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu głosowania i akceptuję jego treść. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z
organizacją,przeprowadzeniemgłosowaniaiwyłonieniemlaureatów.
Oświadczam,iżjestemosobąpełnoletniąimampełnązdolnośćdoczynnościprawnych.”
3. W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, a w przypadku głosujących przez serwis Facebook, także posiadające profil w
w/wserwisiezprawdziwymi,swoimi
danymi.
4. Głosującymożeoddaćmaksymalniejedengłosdziennienajednąwybranąosobę.
5. Głosowanie jest tajne tj. głosujący nie będą widzieć jaki stan oddanych głosów przypada na danego
kandydata.
6. Laureatami głosowania będą osoby, które zdobędą największą liczbę głosów oddanych w w/w
sposóbwdanejkategorii,czylilaureatamiNagródMagazynuEsquire2017będzie6osób.
7. Zabrania się używania programów lub systemów wspomagających oddawanie głosów. Oddając
głoszapośrednictwemserwisuFacebookgłosującymusiwyrazićzgodęnaużyciewtyczkiFB
D. Nagrody.
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1. Nagrodami w głosowaniu będą statuetki, które laureatom głosowania w danej kategorii, zostaną
wręczone podczas gali plebiscytu, która odbędzie się do końca 2017 roku tj. do 31 grudnia 2017
rokudogodziny23:59.
2. Laureaci, czyli osoby z największą liczbą głosów w danej kategorii uzyskanych w czasie trwania
głosowania, zostaną poinformowani o wyniku głosowania w czasie gali plebiscytu, która odbędzie
siędokońca2017rokutj.do31grudnia2017rokudogodziny23:59.
E. Daneosobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego głosowania jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz.
883zpóźn.zm.)–Organizator.
2. Administrator przetwarza dane głosujących doraźnie, wyłącznie w celu weryfikacji głosującego,
realizacji głosowania, wyłonienia laureatów głosowania. Głosujący mają prawo wglądu do swoich
danychosobowychorazichpoprawiania.
3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie,przetwarzanieiopracowywanie.
F.Postępowaniereklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje związane z głosowaniem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do
Organizatora, na jego podany powyżej adres lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22
421-10-00 najpóźniej do 10 dni od daty zakończenia głosowania. Reklamacje złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie
reklamacyjne powinno zawierać także adres głosującego, na który Organizator prześle informacje o
rozstrzygnięciureklamacji.
2. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia
reklamacji.KomisjaSprawdzającapowoływanajestprzezOrganizatora.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego głosującemu przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionychroszczeńwsądziewłaściwościogólnej.
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniejwciągu14dnioddatyrozpatrzeniareklamacjiprzezKomisjęSprawdzającą.
G. OdpowiedzialnośćOrganizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem portalu
Facebook.
2. Organizatornieponosiodpowiedzialnościza:
- problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie
był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów
związanychzezdarzeniamilosowymi
ocharakterzesiływyższej,
- przerwy lub inne problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub
niezależnychodOrganizatora
H.Postanowieniakońcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy głosujący biorący udział w głosowaniu
spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu
kontaktowego.
Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacjągłosowanianaichłamach.
Głosowanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis
Facebook.
PostanowieniaRegulaminusąwyłącznąpodstawąprowadzeniagłosowania.
Regulaminjestdostępnynastroniewww.esquire.plorazwsiedzibieOrganizatora.
Uprawnienia nabyte przez głosujących w związku z udziałem w głosowaniu nie mogą być
przeniesionenaosobytrzeciebezzgodyOrganizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków głosowania, jeżeli jest
to uzasadnione celem głosowania i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
głosowaniu oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów głosowania. Zmiany Regulaminu
zostanąopublikowanenastronieinternetowejwww.esquire.pl
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo
polskie.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest Sąd właściwy
miejscowodlaOrganizatora.
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