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§ 1.  

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu filmowego „Wynalazca z pasją”.  

2. Organizatorem plebiscytu filmowego „Wynalazca z pasją” na najlepszy film promujący wynalazek, zwanym 

dalej Plebiscytem, jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Biblioteka Główna. 

Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Regon: 000001577, NIP: 

6750001923, zwana dalej Organizatorem.  

3. Partnerem plebiscytu filmowego jest PIONIER.TV, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań. 

4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:  

Biblioteka Główna AGH, Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków wraz      

z oznaczeniem: „Wynalazca z pasją”.  

5. W Plebiscycie bierze udział 20 wyselekcjonowanych filmów o wynalazkach pracowników i studentów AGH.  

6. Plebiscyt trwa od 26 kwietnia do 15 września 2022 r.  

7. Ogłoszenie o Plebiscycie oraz filmy będące przedmiotem Plebiscytu oraz narzędzie do głosowania są 

dostępne na stronie internetowej Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB BG AGH w Krakowie: 

https://patenty.bg.agh.edu.pl  

 

§ 2.  

Zasady uczestnictwa i terminarz 

 
1. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu oraz przestrzeganiem zasad 

Regulaminu.  

2. Głosowanie ma charakter otwarty. Uczestnikami Plebiscytu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Każdy uczestnik może zagłosować na maksymalnie pięć filmów. Na każdy z filmów można zagłosować tylko 

jeden raz. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia głosów, które będą oddane niezgodnie                      

z Regulaminem. 

4. W przypadku gdy filmy otrzymają taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex-aequo wynikające z liczby 

głosów oddanych w plebiscycie filmowym. 

5. Organizator ogłosi wyniki plebiscytu filmowego 16 września 2022 na stronie internetowej Ośrodka Informacji 

Patentowej PATLIB BG AGH. 
6. Informacji w sprawie Plebiscytu udziela: Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, Biblioteka Główna AGH      

w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pok. 213, tel. 12 617 32 17, e-mail: patlib@bg.agh.edu.pl. 

 
§ 3.  

Nagroda 
 

1. Dla twórcy/zespołu twórców, których wynalazek przedstawia zwycięski film przewidziano nagrodę 

„niespodziankę”.  

2. Wręczenie nagrody nastąpi w bezpośrednim ustaleniu z twórcą/zespołem twórców wynalazku, będącego 

przedmiotem zwycięskiego filmu.  

§ 4.  
Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.         
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych             
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych), (dalej jako RODO). 

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Plebiscycie.  

3. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO Organizator informuje, że: 
1) administratorem podanych w formularzu głosowania danych osobowych jest Akademia Górniczo-

Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;  
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: mgr Tomasz Józefko, e-mail: 

iodo@agh.edu.pl, tel. 12 617 53 25; 
3) dane osobowe podane w formularzu głosowania przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Plebiscytu, 

oraz wyłonienia zwycięzcy; 
4) odbiorcą danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia będzie Organizator Konkursu. 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 roku.  

4. Uczestnik Plebiscytu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Uczestnik Plebiscytu ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  

 
§ 5.  

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin niniejszego Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Ośrodek Informacji Patentowej BG 

AGH w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) oraz na stronie internetowej: 

https://patenty.bg.agh.edu.pl/plebiscyt.html. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator 

poinformuje Uczestników niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej Plebiscytu. Dokonane 

przez Organizatora modyfikacje Regulaminu, są wiążące dla Uczestników Plebiscytu.  

3. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
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