
Tylko do 28.04.2017 możesz zagłosować na SP w Rogowie! 

 

Gorąco zachęcamy naszych  rodziców i dorosłych członków rodzin do 

oddawania głosów w plebiscycie na naszą  szkołę.  

Wysyłamy SMS na numer 71321 w treści wpisując SBR.13 

Głosowanie na „NAJFAJNIEJSZĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W POWIECIE 

BRZEZIŃSKIM” odbywa się będzie za pomocą SMS Premium; głosowania SMS 

dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71321 w treści wpisując 

a. powiat brzeziński - SBR. po kropce wpisując numer 13, czyli naszej szkoły w 

odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod 

dostępu do e-wydania; 

b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT); 

c. jeden wysłany SMS to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ; 

 d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać 

dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS 

pod numer 71321 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto; 

2. Głosowanie odbywa  się też  za pośrednictwem aplikacji internetowej 

Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i 

będzie trwało od 31.03.2017 od godz. 10.00 do 28.04.2017 do godz. 21.59 na 

następujących warunkach.: 

a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB, 

b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie 

www.naszemiasto.pl, 

c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na 

tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu, 

d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za 

wskazaną kandydaturą 

e. jedno kliknięcie to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę, 

f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego 

konta uczestnika w aplikacji FB. 

Oddaj swój głos na szczęśliwą 13 i powiadom znajomych!  

 

Samorząd Uczniowski  

Szkoły Podstawowej w Rogowie 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. 

Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 



0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i 

miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług 

Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.  

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w 

każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w 

ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach 

właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być 

konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie. 

4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, 

informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług 

podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z 

otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule 

wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane 

są wyżej wskazane wiadomości. 

5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji  

o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w 

Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.  

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i 

wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika 

strony Plebiscytu. 

7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z 

godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o 

nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany 

typ odpowiedzi serwera). 

 

 


