
Regulamin Plebiscytu  
VIVELO BOOK AWARDS 2023 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady organizacji Plebiscytu VIVELO BOOK AWARDS 2023 jego 

przebiegu, zasad zgłaszania uczestników i wyłaniania laureatów.  
2. Organizatorem Plebiscytu (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest TIME SA (zwana dalej Organizatorem) z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON: 010750727, kapitał zakładowy (opłacony w 
całości) 19 366 667,00 złotych.  

3. Plebiscyt organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której   

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094, z późn. zm).Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w każdej 
z 7 kategorii określonych przez Organizatora: 

a) Literatura obyczajowa (Autor, Wydawca) 
b) Literatura sensacyjna, kryminalna i thriller (Autor, Wydawca) 
c) Literatura faktu (Autor, Wydawca) 
d) Najlepsza okładka (Autor grafiki, Wydawca) 
e) Najlepsze tłumaczenie (Autor tłumaczenia, Wydawca) 
f) Wydawca roku (Wydawnictwo/Wydawca) 
g) Nowe technologie – E-book, Audiobook, Słuchowisko (Lektor, Scenarzysta, Reżyser, Wydawca 

5. Laureatem może być tylko jedna osoba/autor/współautorzy lub podmiot będący wydawcą książek we 
wskazanej kategorii. 

 
§ 2 

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW 
1. Upoważnionymi do wysyłania nominacji do Plebiscytu są: 

a) w kategoriach: literatura obyczajowa; literatura sensacyjna, kryminalna i thriller; literatura faktu; – 
wydawcy; 

b) w kategorii Najlepsza okładka – członkowie jury;  
c) w kategorii Najlepsze tłumaczenie – wydawcy; 
d) w kategorii Wydawca roku -– członkowie jury; 
e) w kategorii Nowe technologie – członkowie jury; 

2. Ocenie jury podlegać będą zgłoszenia spełniające następujące kryteria: 
a) w kategoriach: literatura obyczajowa; literatura sensacyjna, kryminalna i thriller; literatura faktu;– 

publikacje w języku polskim, wydane po raz pierwszy w Polsce pomiędzy 01.01.2022 a 28.02.2023 
rokiem; 

b) w kategorii Najlepsza okładka – okładki publikacji wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 
01.01.2022, a 31.12.2022 rokiem; 

c) w kategorii Najlepsze tłumaczenie – za przekład publikacji, wydanej w Polsce po raz pierwszy 
pomiędzy 01.01.2022, a 31.12.2022 rokiem; 

d) w kategorii Wydawca roku – podmioty prowadzące działalność wydawniczą na terenie Polski 
e) w kategorii Nowe technologie: e-booki, audiobooki i słuchowiska – utwory w języku polskim, 

wydane udostępnione po raz pierwszy w Polsce pomiędzy 01.01.2022, a 31.12.2022 rokiem; 
3. Warunkiem zgłoszenia nominacji do Plebiscytu w kategoriach: literatura obyczajowa; literatura 

sensacyjna, kryminalna i thriller; literatura faktu; najlepsze tłumaczenie jest: 
a) wypełnienie zgłoszenia w wersji elektronicznej wraz z recenzją zgłaszanej publikacji (minimum 600 

znaków);  
b) dostarczenie na adres – (TIME SA, ul. Dęblińską 6, 04-190 Warszawa, z dopiskiem „PLEBISCYT 

VIVELO BOOK AWARDS”) – 10 egzemplarzy publikacji, których dotyczy zgłoszenie. 
Wydawca jest uprawniony do zgłoszenia 1 publikacji w ramach wskazanych kategorii. 



4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 marca 2023 roku. 
5. Zgłoszenia niekompletne oraz składane po ostatecznym terminie nie będą uczestniczyły w Plebiscycie. 
6. Egzemplarze publikacji dostarczone na Plebiscyt nie podlegają zwrotowi. 

 
§ 3 

JURY 
1. Jury Plebiscytu składa się z 5 osób. Skład Jury podawany jest do wiadomości publicznej na stronach 

internetowych Organizatora. 
2. Członków Jury powołują i odwołują Organizatorzy.  
3. Posiedzenia Jury odbywają się w siedzibie Organizatora lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 
4. W trakcie Plebiscytu Jury odbywa co najmniej 3 posiedzenia. Posiedzenia Jury są niejawne. 
5. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co 

najmniej 4 członków Jury. W przypadku równości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego 
Jury. 

6. Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie przewiduje się trybu odwoławczego. 
 

§ 4 
WYBÓR LAUREATÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU 

1. Nagrodę Plebiscytu VIVELO BOOK AWARDS stanowi statuetka dla laureata w każdej z kategorii 
określonej w  § 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu 

2. Nagrody w Plebiscycie przyznawane są na podstawie wyboru jury 
3. Jury ocenia zgłoszenia ze względu na wysoką wartość merytoryczną, oryginalność, walory artystyczne, a 

w kategorii wydawca wartość merytoryczną oraz działania promocyjne 
4. Decyzja Jury ogłoszona zostanie podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 18 maja 2023 o godzinie 

19:00 w Hotelu Belotto w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 
5. Nagrody Plebiscytu VIVELO BOOK AWARDS 2023 otrzymują: 

a) w kategoriach: literatura obyczajowa; literatura sensacyjna, kryminalna i thriller; literatura faktu;– 
autor książki i wydawca 

b) w kategorii Najlepsza okładka – autor projektu i wydawca 
c) w kategorii Najlepsze tłumaczenie – tłumacz i wydawca 
d) w kategorii Wydawca roku – wydawca  
e) w kategorii Nowe technologie – E-book, Audiobook, Słuchowisko – twórca, wydawca, reżyser 

 
§ 6 

DANE OSOBOWE 
1. Administratorem Danych Osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator. 
2. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora 

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 
Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl 

3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą uczestnik Plebiscytu może się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: 
iod@grupazpr.pl 

4. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu oraz 
wyłonienia jego zwycięzców. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celu 
opublikowania ich na stronie internetowej oraz przekazania nagrody. Na stronie internetowej 
opublikowane zostanie imię i nazwisko zwycięzców Plebiscytu (tak aby zwycięzca w łatwy sposób 
dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda, 
którą wyraża uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do Organizatora 
zgłoszenia i/lub wzięcie udziału w Plebiscycie. O tym, kto zostanie zwycięzcą Plebiscytu zadecyduje 
Komisja. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, 
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Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników także aby wypełnić ciążące na nim 
obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

5. Jeżeli w związku z udziałem w Plebiscycie uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać 
dane osobowe uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania 
danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji 
zgłoszenia uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w czasie trwania Plebiscytu, a także przez 
okres, w którym zgodnie z niniejszym regulaminem przysługuje uczestnikowi prawo do złożenia 
reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli uczestnik wycofa zgodę na ich 
przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody zwycięzcy Plebiscytu, dane osobowe zwycięzcy będą 
znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu 
wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.  

7. Organizator będzie przekazywać dane osobowe uczestników dostawcom, którym zleca usługi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora. 

8. W związku z wygraniem przez uczestnika Plebiscytu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane 
uczestnika firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane uczestników mogą zostać także 
przekazane innym podmiotom, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji 
lub przekazania nagrody. 

9. Dane osobowe uczestnika Plebiscytu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej 
(EOG).  

10. Uczestnik Plebiscytu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – 

w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. 
f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane uczestnika do innego 
administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.   

Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z 
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 5 i 6 powyżej. 

11. Do momentu zakończenia Plebiscytu, każdy uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody 
na przetwarzanie danych". W treści wiadomości uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko  oraz adres 
e-mail, którego użył w Plebiscycie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Plebiscycie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem. 

12. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu 
lub weryfikacji zgłoszenia uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Plebiscycie. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Członkowie Jury oraz laureaci przystępując do Plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 
wizerunków utrwalonych podczas uroczystej gali w postaci zdjęć, materiałów filmowych i 
telewizyjnych, na których utrwalony jest ich wizerunek. 

2. Organizator ma prawo do wykorzystywania ww. materiałów na wszelkich znanych polach 
eksploatacji. Zgoda obejmuje upublicznienie, wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych 
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materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. Laureat nagrody ma prawo wykorzystać fakt jej 
uzyskania podczas działań promocyjnych 

3. TIME SA zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych postanowień regulaminowych oraz 
innych zmian Regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2023 roku. 
 


