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KOBIETA ROKU GLAMOUR 2022 – GŁOSOWANIE 
W KATEGORII E-AKTYWIZM 

 
 
 
 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU „KOBIETA ROKU GLAMOUR” W 
KATEGORII E-AKTYWIZM 

1. Organizatorem plebiscytu „KOBIETA ROKU GLAMOUR”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Burda Media Polska Sp. z o.o. nazywana dalej „Burdą” lub „Organizatorem”, z siedzibą przy ul. 
Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000574730, NIP:897-14-11-483, Regon:931051710, kapitał zakładowy 
44.691.550,00 zł 

2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej: 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 
www.glamour.pl 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby 
biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny 
pracowników i przedstawicieli Organizatora. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Nominowane osoby, które zakwalifikowały się do konkursu, zostały redakcję magazynu 
„Glamour” i serwisu Glamour.pl. 

2. Zwycięska osoba w kategorii E-aktywizm zostanie ogłoszona na łamach listopadowego 
wydania magazynu „Glamour” oraz na stronie www.glamour.pl  

3. Użytkowniczki i użytkownicy Glamour.pl mogą głosować na osoby nominowane w kategorii E-
aktywizm w ramach plebiscytu „KOBIETA ROKU GLAMOUR”, a są to: 

✓ QUEEROWY FEMINIZM (@queerowyfeminizm) 

✓ VINGARDIUM GRUBIOSA (@vingardium.grubiosa) 

✓ KOLEKTYW CHEMIA (@kolektyw_chemia) 

 

http://www.glamour.pl/
http://www.glamour.pl/


4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, ich ograniczenia lub rozszerzenia oraz do 
przyznania nagrody/nagród specjalnej/specjalnych. 

5. Zwycięska osoba w ramach kategorii E-aktywizm zostanie wyłoniona drogą głosowania 
czytelników/czytelniczek/Internautek magazynu Glamour i serwisu Glamour.pl Nagrodę w tej 
kategorii otrzyma osoba, która zdobędzie największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. W 
przypadku jednakowej liczby głosów produkty zostaną nagrodzone ex aequo. Głosy, które zgodnie z 
niniejszym Regulaminem zostaną oddane w sposób nieprawidłowy lub które zostaną uznane za 
niezgodne z niniejszym Regulaminem, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej liczby 
oddanych głosów. 

6. Nagrodą w Konkursie jest statuetka Kobiety Roku Glamour ufundowana przez markę Apart. 
Statuetki będą wręczane podczas gali, która odbędzie się w Warszawie 27.10.2022 r.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA CZYTELNIKÓW I INTERNAUTÓW 

1. Czytelnicy magazynu „Glamour” i użytkownicy serwisu glamour.pl mają możliwość oddania 
swojego głosu na wybraną przez siebie osobę nominowaną w kategorii E-AKTYWIZM w 
plebiscycie „KOBIETA ROKU GLAMOUR 2022” spośród zaprezentowanych na stronie osób, które 
zostały wskazane także w paragrafie II, pkt. 3. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych (które posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie 
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem), z wyjątkiem osób wymienionych w 
rozdziale I pkt. 5 Regulaminu. 

3. Głosowanie trwa od 29.09.2022 roku od godz. 08:00:00 do 10.10.2022 roku do godz. 23:59:59. 



4. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy w okresie trwania głosowania posiadać konto na 
Facebooku i następnie poprzez w/w serwis zalogować się na stronie internetowej 

https://www.glamour.pl/artykul/kobieta-roku-glamour-2022-zaglosuj-w-kategorii-e-aktywizm-
220914012441 i oddać swój głos na wybraną osobę nominowaną w kategorii E-aktywizm. 

5. Każdy uczestnik czy uczestniczka w ciągu jednego dnia może oddać swój głos maksymalnie 1 raz. 
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z 

udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego 
powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 

7. Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę w celu oddawania głosów w Konkursie dla 
głosujących z więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook, w szczególności poprzez 
tworzenie fikcyjnych profili. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych i 
fałszywych kont zakładanych przez użytkowników na potrzeby oddania głosu w Konkursie, a 
także głosów oddawanych przez w/w konta. Uczestnikom Konkursu nie wolno pozyskiwać 
głosów/głosować w sposób sprzeczny z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami w 
szczególności poprzez pozyskiwanie lub oddawanie głosów z kont fikcyjnych na portalu 
społecznościowym Facebook (pod pojęciem kont fikcyjnych w niniejszym Regulaminie należy 
rozumieć w szczególności konta anonimowe, używające fikcyjnych, abstrakcyjnych lub 
nieprawdziwych danych służących do oznaczenia użytkownika konta, konta których 
użytkownicy w okresie 30 dni poprzedzających oddanie głosu nie podejmowali żadnych działań 
w ramach portalu społecznościowego Facebook), głosy pozyskiwane na forum do wymiany 
głosów, wiele głosów z tego samego numeru IP, itd. 

 
IV. KOMISJA 

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą 
przedstawiciele Organizatora. 

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 
 

V. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Burdę w formie pisemnej, na 
adres Organizatora w terminie do 15 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą 
przedstawiciele Organizatora. 

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla 
pocztowego – nadania reklamacji. 

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w 
formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, wysłanym najpóźniej w 
ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 

7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza 
prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz 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). 

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 
osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest BURDA MEDIA 
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e- 
mail: kontakt@burdamedia.pl. 

3. Więcej informacji znajduje się tutaj: 
https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 

5. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.glamour.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 

6. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze 
znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu. 

7. Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu, akceptuje w całości 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Organizator poinformuje o 
każdej zmianie Regulaminu. 

 
 

Organizator 
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