
Regulamin Plebiscytu 
 

Lekarz Sądecki 
Sądecka Pielęgniarka  
Sądecka Przychodnia Przyjazna Pacjentowi     

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie i promocja, najlepszych zdaniem pacjentów, sądeckich 
lekarzy wszystkich specjalizacji , pielęgniarek oraz przychodni z terenu Sądecczyzny. 

2. Nagrody Sądecki Lekarz, Sądecka Pielęgniarka oraz Sądecka Przychodnia Zdrowia 
Przyjazna Pacjentowi, zwane dalej „Nagrodami”, są przyznawane każdego roku przez 
Fundację Sądecką na podstawie wyników głosowania w plebiscycie ogłaszanym w lutym. 

3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sądecka oraz portal i miesięcznik Sądeczanin,     
fundatorem Nagród jest Fundacja i Partnerzy Plebiscytu. 

 
Nagroda 

§ 2 
 

1. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 
a) Sądecki Lekarz obejmująca lekarzy wszystkich specjalizacji, świadczących opiekę 

medyczną w placówkach medycznych na terenie Nowego Sącza i powiatu 
nowosądeckiego. 

b) Sądecka Pielęgniarka- obejmująca pielęgniarki, świadczących opiekę pielęgniarską we 
wszystkich  w placówkach medycznych na terenie Nowego Sącza i powiatu 
nowosądeckiego. 

c)  Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi – obejmująca przychodnie 
realizujące opiekę medyczną na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. 

2. Nagrodę stanowią: 
a) dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 1500 PLN realizowany 

przez media Sądeczanin - dla zdobywcy tytułu Sądecka Pielęgniarka 
b) dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 3000 PLN realizowany 

przez media Sądeczanin - dla zdobywcy tytułu Sądecki Lekarz 
c) dyplom oraz pakiet reklamowy wartości 6000 PLN, realizowany przez media Sądeczanin – 

dla zdobywcy tytułu Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi 
c) nagrody rzeczowe – dla osób biorących udział w głosowaniu, wyłonionej w losowaniu 

przez organizatora 
3. Organizator poinformuje o rodzaju i wartości nagród, na dany rok w momencie 

rozpoczęcia głosowania 
4. W każdej kategorii zostanie wyłoniony zdobywca tytułu oraz laureaci II i III miejsca. 
5. Coroczna nagroda wręczana jest w Nowym Sączu podczas Seminarium „O zdrowiu 

Sądeczan”, które odbywać się będzie w I półroczu każdego roku. 
6. Nagroda może być przyznana wielokrotnie temu samemu lekarzowi, pielęgniarce lub 
przychodni. 



 
Zasady kwalifikacji do plebiscytu 

§ 3 
 

1. Do plebiscytu mogą być zgłaszani lekarze, pielęgniarki i przychodnie świadczące opiekę 
medyczną każdej specjalizacji na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. 

2. Warunkiem udziału w drugim etapie plebiscytu jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sadeczanin.info do dnia 5 lutego 2020 

      Wypełnienie formularza automatycznie rejestruje zgłoszoną kandydaturę. 
3. Formularze niekompletne nie będą rozpatrywane (brak nazwiska, imienia, adresu 
mailowego i numeru telefonu) 
4. Kandydatów do Plebiscytu mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne 
5. Zgłoszeń przychodni nie mogą dokonywać osoby będące ich pracownikami 
6. Jedna osoba ma prawo do zgłoszenia jednej przychodni oraz maksymalnie trzech 

pielęgniarek i  lekarzy 
 
 

Tryb przyznawania nagród 

§ 4 
 

1. Organizator Plebiscytu powołuje Kapitułę, która czuwa nad jego przebiegiem oraz 
zatwierdza wyniki. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest prezes zarządu Fundacji Sadeckiej lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

3. Członków Kapituły powołuje każdego roku Przewodniczący Kapituły. 
4. Kapituła Plebiscytu na swoim pierwszym posiedzeniu może dokonać zmian w regulaminie. 
5. Plebiscyt składa się z pięciu etapów: 
a) pierwszy etap – zgłaszanie nominacji w trzech kategoriach, 
b) drugi etap – weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod względem zgodności z kryteriami 

przyjętymi w regulaminie oraz uzyskanie zgody zgłoszonych na udział w plebiscycie, 
c) trzeci etap – utworzenie listy oraz prezentacja  lekarzy, pielęgniarek i przychodni 

nominowanych w plebiscycie i umieszczenie jej na portalu www.sadeczanin.info, 
d) czwarty etap – możliwość oddawania głosów przez czytelników portalu na poszczególne 

nominacje w każdej kategorii  
e) piąty etap – weryfikacja oddanych głosów i  wyłonienie zdobywcy tytułu oraz laureatów II 

i III miejsca w poszczególnych kategoriach 
6. Dokładne terminy poszczególnych etapów są ustalane każdego roku przez organizatorów i 

podawane do publicznej wiadomości na portalu www.sadeczanin.info 
 

Głosowanie 

§ 5 

1. Głosy można oddawać elektronicznie na stronie internetowej portalu 
www.sadeczanin.info , sms-y  oraz wypełniając kupon wydrukowany w marcowym 
wydaniu miesięcznika Sądeczanin ( dopuszcza się kserokopię kuponu)  

2. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos w każdej kategorii głosując na trzy sposoby ( 
głosując elektronicznie poprzez formularz na portalu www.sadeczanin.info , wypełniając 
kupon drukowany w miesięczniku oraz sms-y ) 

http://www.sadeczanin.info/
http://www.sadeczanin.info/
http://www.sadeczanin.info/


4. Głosują wyłącznie osoby pełnoletnie. 
5. Głosowanie elektroniczne  w V edycji plebiscytu, trwać będzie od 3 marca do 18 marca 

2020 r. , do godziny 16.00. Do tego dnia muszą również dotrzeć wypełnione kupony do 
biura Fundacji Sądeckiej na ul. Barbackiego 57 w Nowym Sączu.  

6. Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół końcowy z ilością oddanych głosów na 
poszczególnych kandydatów w każdej kategorii. 

7. Protokół końcowy zatwierdza Kapituła Plebiscytu. 
8. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości publicznej poprzez odczytanie protokołu 

podczas Seminarium z cyklu  „O Zdrowiu Sądeczan” 
 

 
 
 

Postanowienia końcowe 

§ 6 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
2. Fundacja Sądecka jako organizator konkursu i fundator nagród zastrzega sobie prawo 

  zmiany Regulaminu. 
3. Decyzje Kapituły są ostateczne. 
 
 
Nowy Sącz, 31.01.2019 
 
Przewodniczący Kapituły 
Jerzy Bochyński 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

PLEBISCYTU „Sądecki Lekarz”, „Sądecka Pielęgniarka”  oraz „Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna 

Pacjentowi” 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że na podstawie art. 14 

Rozporządzania: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w plebiscycie „Sądecki Lekarz”, 

„Sądecka Pielęgniarka”  oraz „Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi””,  jest Fundacja Sądecka  

z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000008461 , zwana dalej FS. 

2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FS jest możliwy pod numerem telefonu: 

+48 18 475 16 20 20.  Adres e-mail FS: sekretariat@sadeczanin.info. 

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FS przetwarza ww. dane osobowe na potrzeby organizacji 

plebiscytu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez FS  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy FS; 

b) członkowie Kapituły plebiscytu „Sądecki Lekarz”, „Sądecka Pielęgniarka”  oraz „Sądecka Przychodnia Zdrowia 

Przyjazna Pacjentowi” 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.  

9. W związku z przetwarzaniem przez FS danych osobowych, przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do treści danych; 

b. prawo do sprostowania danych; 

c. prawo do usunięcia danych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FS danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

11. FS nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski 

Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.  

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FS prosimy o kontakt pod adresem 

mailowym  sekretariat@sadeczanin.info. 


