
Regulamin Plebiscytu „On the table”.

1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem plebiscytu „On the table” (dalej: plebiscyt) jest Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, działający
na  zlecenie  Dajar  Sp.  z  o.o.,  ul.  Poznańska  129/133,  05-850  Ożarów  Mazowiecki,
właściciela marki Ambition, fundatora nagród w plebiscycie.

2. Zasady przeprowadzenia niniejszego plebiscytu określa regulamin plebiscytu „On the table”
(dalej:  regulamin). Regulamin plebiscytu  jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść
regulaminu dostępna jest w biurze organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, a także na stronie internetowej www.  onthetable.art  .

3. Plebiscyt  prowadzony  jest  za  pośrednictwem  strony  internetowej  pod  adresem
www.  onthetable.art     w okresie od godz. 12:00:00 dnia 21.05.2019 r. do godz. 12:00:00 dnia
05.06.2019 r. Poza ww. okresem zgłoszenia do plebiscytu nie będą przyjmowane.

4.  Użyty w regulaminie zwrot „projekt” oznacza projekt zestawu składającego się z kubka i
talerzyka,  wykonanego  przez  zaproszonych  do  plebiscytu  11  polskich  projektantów
wzornictwa  przemysłowego.  Zdjęcie  każdego  projektu  biorącego  udział  w  plebiscycie
zamieszczone jest na stronie www.onthetable.art  .  

5.  Udział  w  plebiscycie  jest  dobrowolny.  Każda  osoba  uczestnicząca  w  plebiscycie  przed
przystąpieniem do niego (przed wzięciem udziału w głosowaniu online) powinna zapoznać
się  z  treścią  regulaminu.  Uczestnik,  przystępując  do  plebiscytu,  zobowiązuje  się  do
przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki,  które  uprawniają  go  do  udziału  w  plebiscycie.  Oddanie  głosu  w  plebiscycie
oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

2. Uczestnicy plebiscytu.

1. W  plebiscycie  może  wziąć  udział  każda  pełnoletnia  osoba  fizyczna,  posiadająca  pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W rozumieniu regulaminu uczestnikiem plebiscytu jest osoba, spełniająca warunki opisane w
pkt. 2.1 regulaminu, która odda głos na jeden projekt zamieszczony na stronie internetowej
www.onthetable.art.

3. Zasady Plebiscytu.

1. Każda osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1 regulaminu, która chce zagłosować
na ulubiony  (najlepszy  w jej  ocenie  pod względem  oryginalności,  kreatywności,  walorów
artystycznych) projekt musi zastosować się do następującej procedury: 
a) zapoznać się z postanowieniami regulaminu,
b) na stronie internetowej pod adresem  www.onthetable.art w okresie od  godz. 12:00:00

dnia 21.05.2019 r. do godz. 12:00:00 dnia 05.06.2019 r. zagłosować na ulubiony projekt,
z  zastrzeżeniem  pkt.  3.2  regulaminu.  Zagłosować  na  dany  projekt  można  poprzez
kliknięcia na stronie internetowej plebiscytu pod adresem www.onthetable.art przycisku
„zagłosuj”  umieszczonego  pod  zdjęciem  wybranego  projektu.  Po  kliknięciu  przycisku
„zagłosuj” uczestnikowi wyświetli się informacja o prawidło oddanym i zliczonym głosie
albo o niemożności skutecznego oddania głosu z uwagi na to, że nie upłynęły 24 godziny
od  ostatniego  głosowania  przez  danego  uczestnika  lub  nie  upłynęły  24  godziny  od
ostatniego głosowania z danego komputera/ urządzenia mobilnego (zgodnie z pkt. 3.2
regulaminu).

2. Każdy uczestnik plebiscytu może oddać jeden głos na jeden projekt zamieszczony na stro-
nie internetowej www.onthetable.art w ciągu 24 godzin. Jeden uczestnik może głosować wy-
łącznie z jednego komputera/ urządzenia mobilnego. Z jednego komputera/ urządzenia mo-
bilnego w ciągu 24 godzin nie można zagłosować więcej niż 1 raz. System głosujący będzie
weryfikował możliwość oddania głosu na podstawie informacji zawartych w plikach cookies,
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tj. system będzie zbierał w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i blo-
kował możliwość oddania głosu dla tych samych parametrów w ciągu 24 godzin.

3. Oddanie głosu w głosowaniu online na stronie internetowej pod adresem www.onthetable.art
jest bezpłatne (za wyjątkiem standardowych kosztów korzystania z internetu, które ponosi
uczestnik  zgodnie  z  indywidualną  taryfą operatora,  z  której  korzysta)  i  nie jest  w żaden
sposób nagradzane przez organizatora (uczestnicy plebiscytu nie otrzymują żadnej nagrody/
świadczenia, czy też wynagrodzenia za oddanie głosu). 

4. Uczestnik  powinien  posiadać  urządzenie  z  dostępem  do  internetu  wyposażone  
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge lub Safari.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub
urządzeń  od  organizatora  niezależnych  np.  za  indywidualną  konfigurację  czy  legalność
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

5. Uczestnik  nie  może  doprowadzać  do  destabilizacji  strony  internetowej  pod  adresem
www.onthetable.art oraz  dostarczać  treści  o  charakterze  bezprawnym.  W  plebiscycie
niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń
i zasad plebiscytu, w tym m. in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego
wysyłanie głosów czy poruszania się po stronie internetowej www.onthetable.art. Zabronione
jest zwiększanie liczby głosów przez jakiekolwiek działania niezgodne z regulaminem, w tym
przez wykorzystanie  systemów masowych  głosowań lub innego  rodzaju  automatycznych
urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych przez
osoby fizyczne.

6. Galeria projektów, zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.onthetable.art,
podczas trwania głosowania,  będzie na bieżąco aktualizowana i  sortowana malejąco wg
ilości  oddanych  głosów,  a  pod  każdym  projektem  będzie  widoczna  procentowa  ilość
oddanych głosów.

4. Rozstrzygnięcie plebiscytu.

1. Organizator  po  zakończeniu  głosowania  podliczy  wszystkie  prawidłowo  oddane  głosy  w
plebiscycie  i  wyłoni  łącznie  trzech  laureatów.  Laureatami  plebiscytu  zostają  autorzy
projektów,  które  uzyskały  największą  liczbę  głosów w plebiscycie.  Organizator  wyłoni  w
kolejności od najlepszych (wg liczby uzyskanych głosów):
- jednego laureata nagrody I-go stopnia w plebiscycie (laureat nr 1), 
- jednego laureata nagrody II-go stopnia w plebiscycie (laureat nr 2),
- jednego laureata nagrody III-go stopnia w plebiscycie (laureat nr 3). 

2. W przypadku gdy więcej niż jeden projekt uzyska w plebiscycie taką samą największą liczbę
głosów, wówczas komisja powołana przez organizatora wyłoni laureatów plebiscytu biorąc
pod uwagę projekty, które otrzymały największa liczbę głosów. Komisja dokonując oceny
ww.  projektów  uwzględni  następujące  kryteria:  oryginalności,  kreatywności  i  walory
artystyczne każdego projektu.

3. Wyniki  plebiscytu  zostaną opublikowane w dniu 05.06.2019 r.  w godzinach od 14:00 do
17:00 na stronie internetowej pod adresem www.onthetable.art.

5. Nagrody.

1. Nagrodą I-go stopnia w plebiscycie jest 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
brutto. Dodatkowo do ww. nagrody I-go stopnia przygotowano część pieniężną nagrody w
wysokości  333,33  zł  (słownie:  trzysta  trzydzieści  trzy  złote  33/100).  Łączna  całkowita
wartość  nagrody  I-go  stopnia  wynosi  3.333,33  zł  brutto  (słownie:  trzy  tysiące  trzysta
trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości  333,33  zł
(słownie:  trzysta  trzydzieści  trzy  złote  33/100)  zostanie  przeznaczona  na  pokrycie
należnego  podatku  dochodowego  od  wygranej.  Podatek,  o  którym  mowa  w  zdaniu
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
przez organizatora.
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2. Nagrodą II-go stopnia w plebiscycie jest 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
brutto.  Dodatkowo  do  nagrody  II-go  stopnia  przygotowano  część  pieniężną  nagrody  w
wysokości  222,22  zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita
wartość nagrody II-go stopnia  wynosi  2.222,22 zł  brutto  (słownie:  dwa tysiące  dwieście
dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 222,22 zł
(słownie:  dwieście  dwadzieścia  dwa  złote  22/100)  zostanie  przeznaczona  na  pokrycie
należnego  podatku  dochodowego  od  wygranej.  Podatek,  o  którym  mowa  w  zdaniu
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
przez organizatora.

3. Nagrodą  III-go  stopnia  w  plebiscycie jest  1.000,00  zł  (słownie:  jeden  tysiąc  złotych
00/100)  brutto.  Dodatkowo  do  nagrody  III-go  stopnia  przygotowano  część  pieniężną
nagrody w wysokości 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita
wartość  nagrody  III-go  stopnia  wynosi  1.111,11  zł  brutto  (słownie:  jeden  tysiąc  sto
jedenaście  złotych 33/100),  przy czym część pieniężna  nagrody w wysokości  111,11  zł
(słownie:  sto  jedenaście  złotych  11/100)  zostanie  przeznaczona  na  pokrycie  należnego
podatku  dochodowego  od  wygranej.  Podatek,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim
zostanie  odprowadzony  na  rachunek  bankowy  właściwego  urzędu  skarbowego  przez
organizatora.

4. Łączna ilość wszystkich nagród w plebiscycie wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
5. Łączna  pula  nagród  w plebiscycie  wynosi  6.666,66  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  sześćset

sześćdziesiąt sześć złotych 66/100).
6. Laureaci plebiscytu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagroda
nie podlega wymianie na jakiekolwiek nagrody rzeczowe.

7. Nagrody zostaną wydana laureatom plebiscytu przez organizatora, po otrzymaniu wszelkich
niezbędnych informacji do wykonania przelewu, najpóźniej do dnia 21.06.2019 r.

8. Nagrody  nieodebrane  przez  laureatów  do  dnia  21.06.2019  r.  pozostaje  w  dyspozycji
organizatora.

6. Zasady postępowania reklamacyjnego.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego plebiscytu uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie
w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul.
Inżynierska  15).  O  zachowaniu  terminu  do  wniesienia  reklamacji  decyduje  data  jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 28.06.2019 r.

2. Każda  reklamacja  powinna  zawierać:  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  korespondencyjny
uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora,
nie później jednak niż do dnia 12.07.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w
formie  pisemnej,  na  podstawie  regulaminu.  O  decyzji  organizatora  uczestnik  zostanie
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Postępowanie  reklamacyjne  jest  dobrowolne  i  nie  wyłącza  prawa  uczestnika  do
niezależnego  od  postępowania  reklamacyjnego  dochodzenia  roszczeń  na  drodze
postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją  plebiscytu
jest  Smolar  Agencja  Promocyjno-Reklamowa  Robert  Wojkowski  z  siedzibą  w  Łodzi,  
ul.  Inżynierska 15, 93-569 Łódź. 

2. Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane  osobowe  pozyskane  przez  administratora  danych  osobowych  w  związku  z

organizacją  plebiscytu  są  przetwarzane  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego
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plebiscytu (w tym w celu wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) oraz
wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z
organizacją plebiscytu, 

b) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), pkt f) 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r.  Nr 119 oraz przepisów
powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wydania nagrody,
rozpatrzenia reklamacji,

d) każdej  osobie,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  związku  z  plebiscytem
przysługuje:

 prawo dostępu do podanych danych osobowych, 
 prawo  żądania  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  podanych

danych osobowych, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym można złożyć w formie pisemnej na adres  administratora
danych osobowych, tj.  Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa  Robert Wojkowski, ul.
Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl

e) każdej  osobie,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  związku  z  plebiscytem,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony
danych osobowych, w sytuacji, gdy osoba ta uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów, 

f) dane  osobowe  przetwarzane  w  związku  z  plebiscytem  mogą  być  przekazane  przez
administratora  innym  podmiotom  w  celu  przeprowadzenia  plebiscytu,  tj.  podmiotom
świadczącym  usługi  serwisowe  oraz  wsparcia  technicznego  dla  systemów
informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe, podmiotom uczestniczącym
w  realizacji/wydaniu  nagrody,  operatorom  pocztowym  /  przewoźnikom,  a  także
podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

g) dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  wygaśnięcia  ewentualnych  roszczeń
uczestników, laureatów, które są związane z plebiscytem,

h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy,

i) nie  korzysta  z  systemów  służących  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Uczestnicy  w  celu  uzyskania  odpowiedzi  na  pytania  związane  z  plebiscytem  mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej  pod adresem:
biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90
93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie
z taryfą operatora).

ORGANIZATOR
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