
REGULAMIN PLEBISCYTÓW  

„Toruńska Legenda Stulecia” oraz „Toruńskie Wydarzenie Stulecia” 

     

§1 

Celem plebiscytów jest wyłonienie „Toruńskiej Legendy Stulecia” oraz „Toruńskiego 
Wydarzenia Stulecia” z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. 

§2 

1. Organizatorem plebiscytów jest Komitet Organizacyjny obchodów 100. rocznicy 
powrotu Torunia do wolnej Polski w składzie: Zastępca Prezydenta Miasta Torunia 
Zbigniew Fiderewicz -  przewodniczący, Ewa Banaszczuk-Kisiel – Dyrektor 
Wydziału Promocji i Turystyki, Zbigniew Derkowski – Dyrektor Wydziału Kultury, 
Mariola Soczyńska – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji, Anna Łukaszewska – 
Dyrektor Wydziału Edukacji, dr Michał Targowski – Towarzystwo Miłośników 
Torunia, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow – Towarzystwo Miłośników Torunia, prof. 
dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bogdan Major – 
Przewodniczący Rady Miasta Torunia w latach 1994-2002, powołany Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Torunia 79/2019 z dnia 13.03.2019 r. i działający przy Urzędzie 
Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, NIP 
879-000-10-14, REGON: 871118856, zwany dalej Organizatorem. 

2. Obsługę techniczną Plebiscytu zapewnia SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o.- 
ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP: 969-156-67-36,  www.smsapi.pl - 32 7 201 
200 - bok@smsapi.pl, zwana dalej: SMSAPi 

§3 

Zwycięzcy plebiscytów zostaną wybrani w głosowaniu poprzez system głosowania SMS 
spośród 32 osób (nazwiska ułożone w kolejności alfabetycznej) i 35 wydarzeń (ułożonych 
chronologicznie) wskazanych przez organizatora w załączniku nr 1.  

§4 

1. Głosy w plebiscytach może oddać każdy pełnoletni mieszkaniec Torunia lub 
niepełnoletni za zgodą opiekuna prawnego. 

2. W głosowaniu za pomocą systemu głosowania SMS oddanie głosu następuje poprzez 
wysłanie wiadomości SMS na numer 4321 o treści: 

- TOR.LXX gdzie XX to numer kandydata w plebiscycie na „Toruńską Legendę 
Stulecia” z listy stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu 

- TO.WXX gdzie XX to numer kandydatury w plebiscycie na „Toruńskie Wydarzenie 
Stulecia” z listy stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu 

3. Koszt SMS-a jest zgodny z planem taryfowym głosującego i jest równy  
kosztowi wysyłki SMS-a wewnątrz sieci. 

4. W głosowaniu można oddać głos w jednym plebiscycie wysyłając jeden SMS lub w 
obu plebiscytach wysyłając dwie wiadomości SMS. 



5. Z jednego numeru telefonu można oddać po maksymalnie 2 głosy na  „Toruńską 
Legendę Stulecia” oraz maksymalnie po 2 głosy na „Toruńskie Wydarzenie Stulecia”. 

§5 

1. Głosowanie w plebiscytach będzie trwało od godz. 16:00 21 września 2020 r. do godz. 
23:59 30 października 2020 r.  

2. Plebiscyt wygra osoba oraz wydarzenie, na które zostanie oddanych najwięcej głosów. 

3. Ogłoszenie wyników plebiscytów nastąpi 11 listopada 2020 r.  

4. Zwycięzca plebiscytu „Toruńska Legenda Stulecia” oraz zwycięskie „Toruńskie 
Wydarzenie Stulecia” zostaną upamiętnione na tablicy odsłoniętej 18 stycznia 2021 r., 
podczas obchodów 101. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. 

§6 

1. Każdy uczestnik, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz SMSAPi, który 
odda głos najbliżej godz. 14:00 (godzina wkroczenia pierwszych oddziałów polskiego 
wojska do Torunia 18 stycznia 1920 r.) w dniach 23, 24, 26, 29, 30 września lub 4, 7, 
10, 14, 15, 18, 21, 23, 26, 30 października 2020 r. otrzyma zestaw składający się z: 
drobnego sprzętu elektronicznego, wejściówki na wydarzenie jednej z toruńskich 
instytucji kultury oraz toruńskich gadżetów.  

2. Głosy do plebiscytów są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system 
odbioru zgłoszeń dostarczony przez SMSAPi, który określa czas odbioru odpowiedzi, 
mierzony według zegara stanowiącego nieodzowny element ww. automatycznego 
systemu odbioru zgłoszeń. 

3. Jury dokona wyboru osób, które otrzymają nagrody na podstawie czasu 
zarejesrtowanego w systemie zgłoszeń.      

§7 

Oddając głos w plebiscycie „Toruńska Legenda Stulecia” oraz „Toruńskie Wydarzenie 
Stulecia” uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i akceptuje 
jego treść. 

§8 

Jury, złożone z członków Komitetu Organizacyjnego obchodów 100. rocznicy powrotu 
Torunia do wolnej Polski powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia 79/2019 z 
dnia 13.03.2019 r., dokona wyboru zwycięzców w plebiscytach „Toruńska Legenda Stulecia” 
oraz „Toruńskie Wydarzenie Stulecia” po weryfikacji ilości oddanych głosów.  

§9 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich 
celach i w jaki sposób przetwarzane są wskazane dane osobowe jest: Gmina Miasta 
Toruń z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, NIP 879-
000-10-14. 

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 



ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

3. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@um.torun.pl 

4. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.torun.pl lub za pomocą 
poczty tradycyjnej pisząc na adres: iod@um.torun.pl. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) („RODO”) w następujących celach i w oparciu o następujące 
podstawy prawne: 

1) w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu 
promocji konkursu i jego wyników na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia oraz 
FB „Mój Toruń”, prowadzenia statystyk liczby zgłoszeń osób biorących udział w 
Konkursie, monitorowania zasięgu konkursu. 

2) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/podmioty biorące udział w 
przeprowadzeniu konkursu: 

1) operatorzy systemów informatycznych; 

2) pracownicy Urzędu Miasta Torunia nadzorujący prawidłowy przebieg Konkursu; 

3) członkowie Jury Konkursowego; 

4) podmioty archiwizujące dokumenty. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym w oparciu o profilowanie wywołujące skutki prawne. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu określony niniejszym 
regulaminem, a po tym czasie przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia 
roszczeń). Dane osobowe będą również przetwarzane w celach analitycznych, 
archiwalnych oraz statystycznych do czasu osiągnięcia celu przez Administratora lub 
do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą. 

9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do ich 
przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

10.  PRAWO DO SPRZECIWU - w przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych w oparciu o usprawiedliwiony interes Administrator nie będzie ich dłużej 



przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli osoby, których dane dotyczą wniosą 
sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą mają prawo w 
dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego 
ich danych osobowych, gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw 
jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się osoby, których dane dotyczą 
znalazły lub (2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane 
z takim marketingiem bezpośrednim. Osoby, których dane dotyczą mogą wnieść 
sprzeciw pisząc na adres e-mail iod@um.torun.pl. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w udziału w 
Konkursie. Niepodanie niezbędnych danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2 
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w 
Internecie na stronie www.torun.pl 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów 

100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski 

Zbigniew Fiderewicz 

/-/ 


