
Plebiscyt „Archiwalne Źródło Roku 2021” 
 

Regulamin Plebiscytu 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Plebiscytu „Archiwalne Źródło Roku 2021”, zwanego dalej Plebiscytem, jest Stowarzyszenie Archiwistów 

Polskich Oddział w Gdańsku, zwany dalej Organizatorem. 
2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 07.05.2021 roku do 11.06.2021 roku do godz. 23.59.59. 
3. Celem Plebiscytu jest promocja archiwaliów powstałych lub przechowywanych na terenie obecnego województwa 

pomorskiego lub tego terenu dotyczących, a także zasobów archiwów pomorskich. Celem Plebiscytu jest również promocja 
archiwistyki w czasie trwania Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2021. 

4. Biorąc udział w Plebiscycie Zgłaszający i Uczestnicy podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na 
jego treść. 

§ 2. Kategorie w Plebiscycie 
1. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na stronie Plebiscytu wraz z 

nominacjami w każdej z nich.  
2. Ustalone kategorie w Plebiscycie to: 

1) Źródło Archiwalne Roku dokumentujące najbardziej przełomowe wydarzenia, 
2) Źródło Archiwalne Roku o największych walorach estetycznych i artystycznych, 
3) Najciekawsze, najbardziej zaskakujące Źródło Archiwalne Roku (tzw. curiosum). 

3. Do każdej kategorii jeden Zgłaszający może zgłosić po jednym źródle archiwalnym. 
§ 3. Zasady nominacji 

1. W konkursie mogą brać udział źródła archiwalne, tj. materiały archiwalne w znaczeniu art. 1 ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

2. Źródła muszą pochodzić ze zbiorów prywatnych Zgłaszającego lub z zasobów archiwów w kraju i za granicą. 
3. W konkursie mogą brać udział jedynie źródła powstałe lub przechowywane na terenie obecnego województwa 

pomorskiego lub tego terenu dotyczące. 
4. Zgłoszenie źródła archiwalnego do Plebiscytu odbywa się poprzez przesłanie przez Zgłaszającego maila na adres 

konkurs@archiwapomorskie.pl zawierającego w załączeniu: 
1) opis źródła archiwalnego wypełniony na formularzu zgłoszeniowym oraz  
2) kopię źródła archiwalnego w postaci elektronicznej w formacie powszechnie dostępnym lub link do strony 

internetowej, na której prezentowane jest źródło, przy czym wielkość maila nie może przekroczyć 25 MB.  
5. Źródła nominuje również Komisja Archiwistów, złożona z pracowników instytucji archiwalnych województwa pomorskiego, 

z których zasobów pochodzić będą zgłaszane nich źródła. 
6. Z konkursu wyłączone są źródła promujące niewłaściwe zachowania np. nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, 

dyskryminację, o tematyce erotycznej oraz nagminnie używające słownictwa powszechnie używanego za wulgarne lub 
obraźliwe oraz objęte ograniczeniem udostępniania na mocy art. 16b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
państwowych. 

7. Lista nominowanych źródeł archiwalnych oraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii jest sporządzana 
przez Organizatora na podstawie informacji dostarczanych przez Zgłaszających w formularzach zgłoszeniowych do dnia 5 
czerwca 2021 roku do godz. 23.59.59. 

8. W przypadku gdy Zgłaszający nie przyporządkuje źródła archiwalnego do żadnej kategorii, Organizator Plebiscytu dokonuje 
jego przyporządkowania do kategorii według własnego uznania, przy uwzględnieniu § 2 i § 3 Regulaminu. 

9. Ostateczna ocena, czy źródło archiwalne spełnia warunki dopuszczające je do udziału w konkursie, należy do Organizatora 
Plebiscytu. 

10. Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie Plebiscytu na 
facebooku gdańskiego Oddziału SAP oraz na stronach SAP sukcesywnie do 6 czerwca 2021 roku do 23.59.59. 

11. Nominowani mogą promować swój udział w Plebiscycie oraz nominowane źródła poprzez zachęcanie do oddania głosu, na 
swoich stronach internetowych i w innych mediach. 

12. Plebiscyt odbywa się na zasadach fair play.  
§ 4. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie 

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które w dniach od 7 do 11 czerwca zagłosują na co najmniej jedną nominację z 
wykorzystaniem formularza głosowania dostępnego na stronie sap.archiwapomorskie.pl. Do wzięcia udziału w głosowaniu 
uprawniona jest każda osoba dorosła. 

2. Uczestnik by wziąć udział w głosowaniu jest zobowiązany podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość zwrotna 
wraz z linkiem, w którego kliknięcie stanowić będzie potwierdzenie oddania głosu. 

3. Każdy głosujący może oddać po jednym głosie w każdej z trzech kategorii wymienionych w § 2. 
4. Uczestnik nie ma obowiązku głosowania w każdej z wymienionych w § 2 kategorii. 
5. Przed wzięciem udziału w Plebiscycie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
6. Każdy z członków Komisji Archiwistów może oddać do 10 głosów na nominowane źródła w każdej z trzech kategorii. Głosy 

członka Komisji należy przesłać na adres konkurs@archiwapomorskie.pl do dnia 11 czerwca 2021 roku, do godz. 23.59.59. 
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§ 5. Rozstrzygnięcie Plebiscytu 
1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną te źródła archiwalne, na które zostanie oddana największa liczba 

ważnych głosów, tj. oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. 
2. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie Plebiscytu na facebooku gdańskiego Oddziału SAP oraz na stronach SAP dnia 

13 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00. 
§ 6. Zwycięzcy Plebiscytu 

1. Zwycięzca Plebiscytu w swojej kategorii otrzymuje tytuł „Grand Prix 2021 kategoria”, gdzie w miejsce „kategoria” podawana 
jest właściwa nazwa kategorii. 

2. Zgłaszający, którego źródło archiwalne otrzymało tytuł „Grand Prix 2021” otrzyma upominki ufundowane przez 
Organizatora. 

3. Nazwiska osób nagrodzonych, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną opublikowane na stronie Plebiscytu w przeciągu 7 
dni od zakończenia Plebiscytu. 

4. Wyklucza się możliwość zamiany upominku na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. 
5. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora za pomocą korespondencji 

mailowej w terminie 14 dni od dnia opublikowania zwycięzców na stronie Plebiscytu. Nagrodzona osoba ma 14 dni roboczych 
liczonych od dnia wysłania emaila, na podanie danych adresowych do kontaktu w Polsce celem przesłania upominku. 

6. W przypadku nieodpisania na maila w terminie 14 dni lub rezygnacji z upominku, prawo do uzyskania upominku przechodzi 
na losowo wybranego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie dwukrotnie. Jeżeli mimo tego nie zostanie wyłoniony 
laureat, upominek przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

7. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub formularza 
głosowania jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie, przyznania i wydania upominku. 

§ 7. Klauzula informacyjna 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Zgłaszających Plebiscytu jest Monika Płuciennik, 

Prezeska gdańskiego Oddziału SAP, dane kontaktowe: gdansk@sap.waw.pl. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Plebiscycie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda 

tych osób wyrażona poprzez akceptację Regulaminu Plebiscytu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 
zgłoszonych do Plebiscytu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda tych osób na udział w Plebiscycie, uzyskana przez Organizatora 
w trakcie weryfikacji zgłoszeń – w przypadku nie wyrażenia zgody zgłoszenie dotyczące takich osób zostanie zniszczone, a 
dane osobowe usunięte. 

3. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających będą przetwarzane przez Organizatora w celu:  
1) organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu 
2) wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników Konkursu, 

na podstawie dodatkowej zgody Uczestnika. 
4. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowi warunek wzięcia 

udziału w Plebiscycie, w przypadku braku podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Plebiscytu. 
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Zgłaszających obejmować będzie następujący zakres danych:  

1. imię i nazwisko, 
2. adres e-mail, 
3. osoby nagrodzone spośród Zgłaszających zostaną dodatkowo poproszone o podanie adresu zamieszkania na terenie 

Polski w celu wysłania upominku. 
6. Dane osobowe będą przechowywane w okresie przeprowadzania Plebiscytu i przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia 

wyników Plebiscytu i przekazania upominku. 
7. W zakresie przetwarzania danych osobowych uczestnikom Plebiscytu i zgłoszonym do Plebiscytu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja 
powyższych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt z administratorem danych Monika Płuciennik na adres 
gdansk@sap.waw.pl. 

8. Uczestnikom Plebiscytu i Zgłaszającym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Dane nie będą profilowane, będą poddane automatycznemu przetwarzaniu poprzez odesłanie e-maila zwrotnego w celu 
weryfikacji autentyczności podanego adresu e-mail. 

§ 8. Przepisy końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Plebiscytu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Plebiscytu w każdym czasie, w szczególności w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym informacji o wynikach 
Plebiscytu. 

3. Ostateczna i zarazem wiążąca wykładnia niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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