Janki, 28.03.2017
Uaktualnienie 04.04.2017
REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO NA PROJEKT SPOŁECZNY W RAMACH
PROCESU „PROJEKT W SĄSIEDZTWIE”

1. Organizatorem głosowania jest IKEA Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Jankach, Pl.
Szwedzki 3, 05-090 Janki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000091681, NIP 527-010-33-85, zwana dalej
Organizatorem.
2. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem
Głosowania akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego
postanowień.
3. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Lublina, którzy ukończyli 16 lat.
4. Celem głosowania internetowego jest wybór najlepszego, zdaniem mieszkańców
Lublina, projektu społecznego
5. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika
Głosowania na wybrany projekt społeczny spośród trzech wybranych w procesie
„Projekt w Sąsiedztwie”. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na
stronie www.IKEA.pl/dlalublina.
6. Każdy Uczestnik Głosowania może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt.
7. Zwycięskim projektem zostanie ten, który uzyska najwięcej głosów oddanych przez
Uczestników Głosowania.
8. Wielkość środków przeznaczona przez Organizatora na realizacje zwycięskiego projektu
w procesie „Projekt w Sąsiedztwie” wynosi 100 tys. złotych.
9. Aby oddać głos Uczestnik Głosowania musi podać swoje: imię i nazwisko, adres e -mail
oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania. Następnie, na podany przez Uczestnika
Głosowania adres e-mail zostanie automatycznie przesłana wiadomość z
linkiem. Aby głos został zaliczony jako ważny należy potwierdzić jego oddanie
poprzez kliknięcie w ten link.
10. Głosowanie trwa od 29 marca 2017 r. do 23 kwietnia 2017 r.
11. Za przebieg procesu głosowania odpowiada Organizator.
12. Ustalenia wyników głosowania dokonuje Organizator poprzez zsumowanie głosów
oddanych na poszczególne projekty.
13. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów ostateczną
decyzję o zwycięskim projekcie podejmie Organizator.
14. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017 r. na
stronie www.IKEA.pl/dlalublina
15. Projekt, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, zostanie
zrealizowany przez autora projektu lub organizację przez niego wskazaną.

16. Za realizację projektu odpowiada autor zwycięskiego projektu lub wskazana przez niego
organizacja (zwani dalej Realizatorem) na podstawie umowy zawartej z Organizatorem.
17. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Głosowania wyrażają zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w
związku z organizacją głosowania internetowego na „Projekt w Sąsiedztwie” zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
18. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników
głosowania przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia głosowania, przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późn. zm.). Uczestnikom Głosowania przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne,
lecz niezbędne dla spełnienia ww. celu.
19. W sprawac h nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
20. Wszelkie spory związane z niniejszym głosowaniem internetowym będą rozpoznawane
przez właściwy sąd powszechny.
21. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu głosowania należy składać w terminie 14 dni
od dnia zakończenia glosowania:




przesłać listownie na adres Organizatora (z dopiskiem „Projekt w Sąsiedztwie”).
W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data
nadania pisma w urzędzie pocztowym
przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e -mail:
spotkania.lublin@IKEA.com

22. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Uczestnikiem Głosowania tj.
imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
23. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.IKEA.pl/dlalublina

