
REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ KRYMINALNĄ LUB 

SENSACYJNĄ 

OSTATNIEGO STULECIA 

„STULECIE POLSKIEGO KRYMINAŁU” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1.Plebiscyt na najlepszą książkę kryminalną lub sensacyjną ostatniego stulecia pt. „Stulecie 

polskiego kryminału” (zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje Biuro Programu „Niepodległa” 

z siedzibą w Warszawie (00 – 054), ul. Jasna 24, będące państwową instytucją kultury, której 

organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, wpisane do Rejestru 

Państwowych Instytucji Kultury pod numerem RIK 100/2017, posiadające NIP: 5252698155, 

REGON: 366513210, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Koordynatorem Plebiscytu jest Anna Bińkowska, e-mail: abinkowska@niepodlegla.gov.pl.  

3. Plebiscyt ma charakter otwarty.  

4. Plebiscyt składa się z dwóch Etapów. W I Etapie Organizator oczekiwać będzie na zgłoszenia 

kandydatów do Plebiscytu, zaś II Etap Plebiscytu polegać będzie na głosowaniu na najlepszą 

zgłoszoną w I Etapie Plebiscytu polską książkę kryminalną lub sensacyjną ostatniego stulecia, 

tj. napisaną przez polskiego autora i wydaną w Polsce w okresie 1918-2019. 

5. Spośród zgłaszających, Organizator wylosuje 10 osób, którym przyzna nagrody rzeczowe  

w postaci gadżetów (dalej: „Losowanie nagród”). 

6. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) publikowany jest na stronie internetowej 

organizatora pod adresem www.niepodlegla.gov.pl.  

7. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja”).  

8. W skład Komisji wejdzie Koordynator Plebiscytu.  

 

Zgłoszenia 

9. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać każdy, kto w momencie zgłaszania propozycji 

plebiscytowych jest pełnoletni.  

10. Zgłoszenia do Plebiscytu należy dokonać poprzez wysłanie na adres mailowy Organizatora: 

konkurs@niepodlegla.gov.pl, imienia, nazwiska autora, tytułu książki (opcjonalnie również 

roku wydania i wydawnictwa), wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgłaszającego w brzmieniu: „Wyrażam niniejszym dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu skrzynki mailowej w celu 



organizacji i przeprowadzenia przez Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Jasnej 24 (00 – 054 Warszawa), państwową instytucję kultury, wpisaną do rejestru 

państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za numerem RIK: 100/2017, dalej zwane „Administratorem”, plebiscytu na 

najlepszą książkę kryminalną lun sensacyjną ostatniego stulecia „Stulecie polskiego 

kryminału”, dalej zwanego „Konkursem” lub „Plebiscytem”, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, 

wyłonienia jego laureatów oraz przekazania nagród. Poświadczam, iż mam świadomość, że 

wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Konkursie”, w tytule 

wiadomości wpisując słowo: PLEBISCYT. 

11. Możliwe jest także wysłanie maila z wypełnionym szablonem zgłoszeniowym (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu). Szablon w formacie .doc, można wypełnić na komputerze i odesłać jako 

plik .doc,. Wypełniony szablon można również zeskanować lub zrobić mu zdjęcie i przesłać na 

adres wskazany w pkt 10, w tytule wiadomości wpisując słowo: PLEBISCYT. 

12. Zgłoszenia przyjmowane będą od 24 lipca do 31 grudnia 2019 roku. 

13. Zgłaszający może zgłosić nie więcej niż 3 tytuły. Organizator zastrzega, że zgłaszane  

do Plebiscytu publikacje muszą być autorstwa polskich twórców. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności  

z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią 

powyższego pkt 13 Regulaminu. 

15. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została 

dołączona do listy kandydatów. 

16. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać 

informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego 

zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić  

do Organizatora reklamację na zasadach określonych w pkt 38 poniżej. 

17. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura 

zostanie dołączona do listy kandydatów. 

18. Do 10.01.2020 r. na stronie internetowej Organizatora zostanie opublikowana lista 

zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. 

 

Głosowanie 

 

19. II Etap Plebiscytu to jednorazowe głosowanie. 



20. Głosowanie trwać będzie od momentu ogłoszenia listy zgłoszonych książek do 30 kwietnia 

2020 roku i polegać będzie na wskazaniu poprzez jednorazowe kliknięcie na jeden tytuł 

publikacji znajdującej się na zweryfikowanej liście kandydatur. Kliknięcie tytułu na stronie 

internetowej Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

21. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu  

na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.  

22. Zwycięska publikacja otrzyma honorowy dyplom najlepszego kryminału lub sensacji 

według czytelników. 

23. Dodatkowo, wyboru dokonają także zaproszeni do współpracy polscy twórcy kryminałów, 

którzy wybiorą ich zdaniem najlepszą książkę kryminalną lub sensacyjną stulecia. Zwycięska 

pozycja otrzyma honorowy dyplom najlepszego kryminału lub sensacji według polskich 

autorów kryminałów. 

24. W przypadku głosowania przez polskich autorów kryminałów, niedopuszczalne jest 

głosowanie na utwór swojego autorstwa.  

25. Dodatkowo, wyboru dokonają także zaproszeni do współpracy przedstawiciele festiwali 

kryminalnych, którzy wybiorą ich zdaniem najlepszą książkę kryminalną lub sensacyjną 

stulecia. Zwycięska pozycja otrzyma honorowy dyplom najlepszego kryminału lub sensacji 

według organizatorów festiwali kryminalnych. 

26. Zasady wyboru najlepszych pozycji według autorów oraz według organizatorów festiwali 

kryminalnych zostaną określone w odrębnych regulaminach. 

27. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem,  

w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju 

automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów  

nieoddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.  

28. Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, 

zostaną anulowane i nie będą brane pod uwagę w obliczaniu wyników.  

29. Wszystkie prawidłowo oddane głosy wezmą udział w wyłonieniu zwycięzcy najlepszej 

książki kryminalnej lub sensacyjnej stulecia, która podczas Warszawskich Targów Książki 

2020, organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie przy. Al. Księcia Józefa 

Poniatowskiego 1, zostanie nagrodzona specjalnym wyróżnieniem i dyplomem. 

30. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje ta publikacja, która uzyska największą ilość głosów  

w II Etapu Plebiscytu.  

 

 



 

Losowanie nagród 

 

31. Spośród wszystkich osób, które zgłoszą autorów i tytuły do Plebiscytu, Organizator 

przewiduje losowanie 10 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów 

Organizatora (dalej: „Nagrody”). 

32. Losowanie, o którym mowa w pkt 5 Regulaminu odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020 roku. 

33. Koordynator Plebiscytu skontaktuje się drogą mailową ze zwycięzcą Nagrody.  

34. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą na wskazany adres pocztowy.  

35. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na jej równowartość 

pieniężną  

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

36. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu i Konkursu i odbywa się zgodnie 

z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

37. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach 

Plebiscytu oraz Konkursu jest Organizator tj. Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą  

w Warszawie (00 – 054), ul. Jasna 24. 

38. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu oraz Konkursu, przetwarza dane 

osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu lub/i Konkursu zgodnie z art. 6 

ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO).  

39. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, 

prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych 

osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu  

i Konkursu i (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej 

przez okres niezbędny dla realizacji i rozstrzygnięcia Plebiscytu, a w przypadku danych 

osobowych Zwycięzców Konkursu, którym wydano nagrody – dane są przetwarzane przez 

okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.  

40. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: 

iod@niepodlegla.gov.pl  



 

Postanowienia końcowe 

 

41. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.  

42. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem lub Konkursem należy zgłaszać pisemnie do 

Organizatora lub mailowo na adres: abinkowska@niepodlegla.gov.pl  wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygane 

będą w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora. 


