
REGULAMIN PLEBISCYTU „Ludzie Wolności” 

§1 

DEFNICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

2. Organizatorzy: 

a) TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, dla której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS w Warszawie, 

o kapitale zakładowym w wysokości  69, 511 041, 60 zł, posiadającą nr NIP 951-00-57-883, 

b) Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, dla której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS w Warszawie, 

kapitał zakładowy 50 937 386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44. 

3. Plebiscyt – opisany w Regulaminie plebiscyt „Ludzie Wolności” prowadzony przez Organizatorów 

na łamach „Gazety Wyborczej” (poprzez wypełnienie i wysłanie formularza) i  za pośrednictwem  

komunikacji elektronicznej poprzez przesyłanie zgłoszeń na stronę internetową 

www.ludziewolności.pl oraz w komunikacji mobilnej poprzez nadsyłanie wiadomości SMS  

w głosowaniu na finalistów Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie. Plebiscyt odbywa się 

w terminie od dnia 28 marca 2014 roku do dnia 31 maja 2014 roku w pięciu kategoriach zgłoszeń  

i przyznawania nagród Kandydatom: nauka, sport, społeczeństwo, biznes, kultura. 

4. Uczestnik – osoba fizyczna (lub grupa osób), biorąca udział w Plebiscycie poprzez wykonanie 

czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia i/lub głosowania 

przez SMS w Plebiscycie.  

5. Kandydat – osoba fizyczna (lub grupa osób), która została zgłoszona przez Uczestnika  

w Zgłoszeniu do Plebiscytu.  

6. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania 

Uczestnika oraz Kandydata, takie jak: imię, i nazwisko, adres mailowy lub pocztowy. 

7. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysłana z telefonu komórkowego w związku  

z głosowaniem w Plebiscycie, wysyłana przez Uczestnika oraz odpowiedź z systemu 

teleinformatycznego. 

8. Formularz – formularz umieszczony w Gazecie Wyborczej, który Uczestnik powinien wypełnić  

i przesłać na adres Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa. 

9. Audycja – audycja telewizyjna pod tytułem „Uwaga” i/lub „Dzień Dobry TVN” oraz Gala Finałowa 

emitowana w programie TVN lub innym programie Grupy TVN. 

10. Aplikacja, list – to sposoby służące do zgłoszenia Kandydata przez Uczestnika/Uczestników, 

umożliwiająca dokonanie Zgłoszenia. Aplikacja to funkcjonalność stosowana na internetowej 

stronie plebiscytowej www.ludziewolności.pl, list to list tradycyjny z oryginalnym Formularzem  

z Gazety Wyborczej, który należy wysłać na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa  

z dopiskiem „Ludzie Wolności”. 

11. Zgłoszenie – sposób na zgłoszenie do udziału w Plebiscycie Kandydata do tytułu Ludzie 

Wolności, w jednej z pięciu kategorii, poprzez Aplikację lub przesłanie Formularza według zasad 

określonych w Regulaminie 
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12. Materiały – wszelkie treści (tekst, zdjęcia, film, nagranie audio itp.) przesłane przez Uczestnika 

w ramach Zgłoszenia Kandydata do Plebiscytu, w tym w szczególności treści opisujące Kandydata.  

§2 

UCZESTNICY 

1.Zgłoszeń Kandydatów w Plebiscycie mogą dokonywać Uczestnicy, którzy są osobami fizycznymi, 

pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, stałe miejsce zamieszkania  

w Polsce oraz spełniającą wszystkie warunki Regulaminu.  

2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być żyjące osoby fizyczne spełniające warunki opisane  

dla kategorii w następujący sposób: 

A - nauka: osoby, które wniosły istotny wkład w rozwój którejś z dziedzin naukowych, dokonały 

odkrycia lub miały wpływ na postęp dziedziny, a jej osiągnięcia podnoszą, jakość życia ludzi albo 

wpływają na pozytywny wizerunek naszego kraju,  

B - sport: osoby, które mają wybitne osiągnięcia oraz wpływ na rozwój dziedziny, aktywność 

sportową społeczeństwa (młodzieży, ale też dorosłych), prezentują postawę sprawiającą, że mogą 

być wzorem dla innych, a ich jej/jego osiągnięcia i postawa przekładają się na pozytywny 

wizerunek  Polski 

C - biznes: osoby, mające wybitne osiągnięcia biznesowe przekładające się na miejsca pracy, które 

potrafiły zbudować dobry zespół, umożliwiają pracownikom zdobywanie nowych kwalifikacji. 

D - kultura: osoby, mające niezwykłe osiągnięcia w rozwoju, promocji i propagowaniu polskiej 

kultury, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Osoby, których działania zmieniają nie 

tylko nasze kino, teatr oraz sztuki piękne, ale także sferę w najbliższym otoczeniu każdego 

człowieka.  

E - społeczeństwo: osoby, które podjęły ważny społecznie problem i swoją pracą nagłaśniają go, 

rozwijają wrażliwość społeczną, mobilizują innych do włączania się w działania związane z ważnym 

społecznie obszarem. 

3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy następujących podmiotów: każdego  

z Organizatorów, podmiotów uczestniczących w organizacji Plebiscytu oraz ich małżonkowie, 

rodzeństwo i zstępni.  

4. Osoba poprawnie i w czasie przewidzianym na Zgłoszenia wskazana przez Uczestnika, jako 

Kandydat w Plebiscycie, tym samym staje się Kandydatem w rozumieniu Regulaminu. Do osoby 

takiej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu z zastrzeżeniem, że nie ciążą na nie żadne 

obowiązki, chyba, że osoba ta wyrazi na nie zgodę. Ponadto Kandydat w każdym czasie, aż do 

zakończenia Plebiscytu, może zawiadomić Organizatorów w wiadomości e-mail na adres 

ludziewolnosci@wyborcza.pl lub tradycyjnym listem na adres Agora S.A., ul. Czerskiej 8/10, 00-732 

Warszawa o braku woli kandydowania. 

5. Uczestnik i/lub Kandydat w związku z realizacją zadań Plebiscytu mogą zostać poproszeni przez 

Organizatorów o udzielenie i nagranie wywiadów. W takiej sytuacji Organizatorzy poproszą 

Uczestników i/lub Kandydatów o wyrażenie pisemnych zgód, w których Uczestnik i/lub Kandydat 

oświadczy, że: 

a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, 
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b) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w wywiadach organizowanych przez Organizatorów 

w ramach Plebiscytu oraz na wielokrotną emisję tych wywiadów w programach Grupy TVN, na 

facebook.com oraz na plebiscytowej stronie internetowej www.ludziewolności.pl oraz innych 

stronach i narzędziach internetowych TVN, a także w nieodpłatnych wywiadach dla portalu 

www.wyborcza.pl i www.gazeta.pl  oraz dla dziennika Gazeta Wyborcza. 

c) Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału oraz, że osoby, 

których dane i wizerunek wykorzystano w Materiale wyraziły zgodę na ich wykorzystanie przez 

Organizatorów w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, co Uczestnik ma poświadczone na 

piśmie. 

d) wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatorów  

z przekazanego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi oraz udziela licencji na korzystanie z utworów 

i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) przez Organizatorów w związku z 

produkcją i emisją Audycji z jego udziałem, w tym w celach reklamy i promocji TVN S.A. i Agory S.A. 

6. Zezwolenie i licencja, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. a-d odnosi się do wszystkich znanych 

pól eksploatacji, a w szczególności do: 

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 

cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, do baz danych, modyfikacji i obróbki komputerowej, dostosowania do formatów 

mobilnych i innych specyficznych formatów internetowych, 

c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów  

i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie 

w Internecie np. w ramach dowolnych stron i narzędzi internetowych oraz jakichkolwiek serwisów 

odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w 

technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach 

dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. 

telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także 

przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń 

analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania  

i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 

projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

e) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji, 

f) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne 

lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz 

bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, 

ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

g) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za 

pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 

mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 
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h) wykorzystania w celu promocji i reklamy Konkursu. 

7. Zezwolenie i licencja, o których mowa w § 2 pkt. 4-6 są nieodpłatne i nie są ograniczone ani 

czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych 

państw. 

8. Wywiady Uczestnika i/lub Kandydata, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz udział Uczestnika 

i/lub Kandydata w Audycji, mogą być według dowolnego uznania Organizatorów wykorzystywane 

zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów przez wszystkie stacje telewizyjne 

Grupy TVN, Agorę oraz na narzędziach, stronach i podstronach internetowych TVN i Agory, 

facebook.com oraz na plebiscytowej stronie internetowej www.ludziewolności.pl. 

9. Uczestnik ani Kandydat nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w trakcie 

występu w Plebiscycie lub Audycji jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.  

10. W trakcie trwania Audycji, wywiadów, o których mowa w ust. 5 i innych występów w ramach 

Plebiscytu Uczestnik i/lub Kandydat zobowiązuje się nie wygłaszać wypowiedzi niezwiązanych  

z Plebiscytem lub Audycją oraz nie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzymywać 

się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich. 

11. Uczestnik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku  

do któregokolwiek z Organizatorów przez osoby lub podmioty trzecie z tytułu naruszenia ich praw 

bądź obowiązujących przepisów z tytułu wykorzystania zgłoszonego Materiału przez danego 

Organizatora w zakresie dopuszczonym w niniejszym Regulaminie, pokryje wszelkie szkody 

poniesione z powyższych tytułów przez Organizatora oraz przejmie na siebie w całości koszty 

ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub 

ustalonych w drodze zaakceptowanej przez Uczestnika ugody odszkodowań. Organizator 

zobowiązany jest poinformować Uczestnika o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie.  

§3 

PRZEBIEG PLEBISCYTU 

 

1. Celem plebiscytu „Ludzie Wolności” jest wyłonienie osób, które w ostatnim ćwierćwieczu stali się 

symbolami zmian, bez których dzisiejsza Polska byłaby z pewnością gorsza.  

2. Aby zgłosić Kandydata do udziału w Plebiscycie należy w terminie od dnia 28.03.2014 r. do dnia 

25.04.2014 r. przesłać Zgłoszenie poprzez Aplikację dostępną na konkursowej stronie internetowej 

www.ludziewolności.pl, list z oryginalnym Formularzem z Gazety Wyborczej.  

3. Uczestnicy zgłaszają kandydatury w pięciu kategoriach zdefiniowanych przez Organizatorów 

(patrz par. 2 ust. 2, litery A-E). Do zgłaszającego Uczestnika należy decyzja, do której kategorii chce 

przypisać Kandydata, jednak Organizatorzy mają prawo przesunąć Kandydata do innej kategorii niż 

wynika to ze Zgłoszenia Uczestnika, jeśli uznają, że Kandydat spełnia w większym stopniu warunki 

tej kategorii niż pierwotnie wskazanej w Zgłoszeniu. W takim przypadku Organizatorzy powiadomią 

o tym fakcie Uczestnika przy użyciu danych kontaktowych przedstawionych przez Uczestnika 

podczas dokonywania zgłoszenia, a Uczestnikowi Plebiscytu przysługiwać będzie prawo  

do usunięcia zgłoszenia z Plebiscytu. 

4. Zgłoszenia do Plebiscytu należy umieszczać przez stronę internetową www.ludziewolności.pl, 

listem z oryginalnym formularzem z Gazety Wyborczej na adres Agora S.A., ul. Czerskiej 8/10, 00-

732 Warszawa. Aby zgłosić Kandydata do Plebiscytu Uczestnik -wypełnić formularz zgłoszeniowy na 

www.ludziewolności.pl podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko i adres e-mail, w liście  

z oryginalnym formularzem z Gazety Wyborczej podać swoje imię i nazwisko i swój adres, 
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 a w wiadomości e-mail imię i nazwisko. W każdym Zgłoszeniu należy podać dane osobowe 

Kandydata, obowiązkowo imię i nazwisko oraz w przypadku osób nieznanych publicznie maksimum 

możliwych informacji mogących zadecydować o właściwym zidentyfikowaniu tej osoby, wskazać 

kategorię, do której zgłasza się Kandydata oraz przesłać uzasadnienie wyboru w wybranej przez 

Uczestnika formie: video, tekstowej bądź zdjęć z opisem (Materiał). Ponadto Zgłoszenie musi 

zawierać oświadczenie Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Wysyłając Zgłoszenie Uczestnika oświadcza, że uzyskał zgodę Kandydata na zgłoszenie go do 

Plebiscytu i na przetwarzanie jego danych osobowych, jeżeli nie zostały podane do publicznej 

wiadomości, zgodnie z Regulaminem.  

5. Organizator nie wymaga podania żadnych danych osób trzecich w uzasadnieniu Zgłoszenia  

i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich podanie lub umieszczenie w Materiale. 

6. Uczestnik nie może zgłosić samego siebie, jako Kandydata do Plebiscytu. 

7. Czas trwania Plebiscytu i etapy głosowania: 

a. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 28.03.2014 r. i kończy w dniu 31.05.2014 r. W dniu 1 czerwca 

2014 r. odbywa się Gala Finałowa Plebiscytu, na której zostaną ogłoszone wyniki głosowania SMS. 

b. Plebiscyt składa się z trzech etapów: 

Etap I - zgłoszenia Kandydatów do Plebiscytu - rozpoczyna się w dniu 28.03.2014 r. i trwa do dnia 

25.04.2014 r. 

Etap II – obrady Kapituły i wyłonienie 25 finalistów – obrady Kapituły rozpoczynają się w dniu 

26.04.2014 r. i trwają do dnia 07.05.2014 r. Ogłoszenie 25 finalistów będzie miało miejsce dnia 

08.05.2014 r.  

Etap III – głosowanie SMS na 25 wybranych przez Kapitułę finalistów trwa od dnia 08.05.2014 r. do 

dnia 31.05.2014r. 

8. Ważne będą Zgłoszenia nadesłane poprzez stronę www.ludziewolności.pl, tradycyjnym listem  

z oryginalnym Formularzem z Gazety Wyborczej w terminie od dnia 28.03.2014 r. do 25.04.2014 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia z Plebiscytu w każdym momencie jego 

trwania historii zmyślonych, bądź takich które nie zostaną pozytywnie przez Organizatorów 

zweryfikowane. W szczególności Organizatorzy mają prawo odmówić przyjęcia do Plebiscytu 

Zgłoszenia lub usunąć je z Plebiscytu, w sytuacji w której jego treść naruszałaby dobre imię osób 

trzecich, dobre obyczaje, prawa osób trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie 

obowiązującym prawem,  

9. Wyłonienie 25 Finalistów następuje w drodze decyzji Kapituły składającej się z osób zaproszonych 

do udziału przez Organizatorów, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Kapituła składać się będzie z nieparzystej liczby osób, a jej skład zostanie ogłoszony na stronie 

www.ludziewolnosci.pl przed dniem 25 kwietnia 2014 r. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń 

Kapituła wybierze 25 nominacji finałowych („Finaliści”) po 5 w każdej z pięciu kategorii opisanych  

w par. 3 ust. 2 litery A-E, które zostaną podane do publicznej wiadomości i poddane pod głosowanie 

SMS. 

10. Głosowanie będzie odbywać się z wykorzystaniem usługi SMS Premium na numerze 7122 (1zł + 

VAT; 1,23 zł z VAT/SMS) – szczegóły będą uregulowane osobnym Regulaminem głosowania SMS.  

11. Organizatorzy dopuszczają możliwość oddania więcej niż jednego głosu na jednego lub więcej 

Finalistów.  

12. W głosowaniu SMS wyłonionych zostanie pięciu Zwycięzców Plebiscytu, którzy uzyskają 

największą liczbę głosów SMS w każdej z kategorii. W szczególności: 
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i. W każdej z kategorii opisanych par. 3 ust. 2 litery A-E wyłoniony zostanie jeden i tylko jeden 

zwycięzca spośród 5 Finalistów w danej kategorii, który uzyska największą w danej kategorii liczbę 

głosów SMS. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż 1 Finalistę w danej 

kategorii statuetki otrzymają osoby, które otrzymały taka samą liczbę głosów. 

ii. Kategorie i ich Finaliści są względem siebie rozłączne. O zwycięstwie decyduje największa liczba 

głosów w danej kategorii. 

iii. Każdy z 5 Zwycięzców w swojej kategorii otrzyma  statuetkę , określoną w paragrafie „Statuetki”. 

13. Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym 

zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju 

automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów 

nieoddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nienaliczania bądź odjęcia głosów, w stosunku,  

do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania, o których mowa w pkt. 

13. powyżej. 

15. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 01.06.2014 r. podczas Gali Finałowej Plebiscytu Ludzie 

Wolności. Na Galę Finałową zostanie zaproszonych 25 Finalistów.  

§4 

STATUETKI 

 W Plebiscycie podczas Gali Finałowej przyznane zostanie pięć statuetek każda dla osoby lub osób 

Zwycięzców, uhonorowanych tytułem Ludzie Wolności, tj. po jednej nagrodzie dla Zwycięzcy lub 

grupy Zwycięzców[w ramach każdej z kategorii wskazanych w §2 ust. 2 Regulaminu. 

§5 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Kandydatów jest TVN S.A.. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS w Warszawie. Dane osobowe 

Uczestników i Kandydatów Plebiscytu będą przekazane drugiemu Organizatorowi wyłącznie w celu  

i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji 

Uczestnika/Kandydata Plebiscytu, wydania Statuetki Zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania 

imienia i nazwiska zwycięzcy Plebiscytu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu. Po 

tym okresie dane te zostaną zniszczone bądź zanonimizowane.  

2. Administrator danych będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Uczestnik/Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania 

danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 

prawo. 

4. Podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu jest dobrowolne, jednakże niezbędne  

w celu uczestnictwa w Plebiscycie. Nie podanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych 

uprawnia Organizatorów do usunięcia zgłoszenia z Plebiscytu na każdym jego etapie. 

 



§6 

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU PLEBISCYTU I REKLAMACJE 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Plebiscytu sprawują Organizatorzy. 

2. Organizatorzy rozpatrują wszelkie reklamacje Uczestników Plebiscytu związane z Plebiscytem. 

3. Reklamacje powinny zostać złożone w formie pisemnej oraz przesłane listem na adres: TVN S.A. 

ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa lub Agora S.A., ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa,  

z dopiskiem „Reklamacja Plebiscyt Ludzie Wolności”. 

4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym 

najpóźniej w ciągu 21 dni od momentu otrzymania reklamacji przez pod warunkiem podania adresu 

zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź. 

5. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres 

doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Plebiscycie autora reklamacji. 

6. Złożenie, nie złożenie bądź wynik rozpatrzenia reklamacji nie ogranicza żadnych uprawnień 

Uczestnika, wynikających z przepisów prawa. 

§7 

PUBLIKACJA REGULAMINU 

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie TVN S. A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 oraz 

na witrynie internetowej www.ludziewolności.pl i w siedzibie Agora S.A. w Warszawie przy ul. 

Czerskiej 8/10. 

 

 

http://www.ludziewolności.pl/

