
Regulamin Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2020

Z uwagi na obiektywne okoliczności wykluczające przeprowadzenie głosowania zgodnie z

ogólnie obowiązującym Regulaminem Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki

„POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, w roku 2021

jednorazowo obowiązywać będą wyjątkowe zasady wyboru laureatów Nagrody Fandomu

Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Reguły poniższe uwzględniają ryzyko nieodbycia się

Bachanaliów Fantastycznych (dalej: Bachanaliów) jako Konwentu w Randze Polconu, a

także fakt, że Bachanalia są imprezą darmową i nie zbierają akredytacji. Dlatego ZSFP

umożliwi oddanie głosów zdalnie, ale także będzie pobierać opłatę mającą zapewnić

Funduszowi Nagrody przychody normalnie pochodzące z akredytacji.

§ 1

Podstawowe założenia wyboru laureatów Nagrody za rok 2020:

1. głosowanie będzie odbywać się na Bachanaliach 2021 jako Konwencie w Randze

Polconu oraz zdalnie;

2. głosy liczone są systemem preferencyjnym, tzw. australijskim, zgodnie z

załącznikiem do Regulaminu obowiązującego ogólnie;

3. ogłoszenie laureatów Nagrody nastąpi na Gali Nagrody na Bachanaliach;

4. obok głosowania na Bachanaliach 2021, głosy będą przyjmowanie zdalnie na

zasadach zbliżonych do oddawania głosów z akredytacji wspierających, z tym

wyjątkiem, że głosy przyjmować będzie ZSFP, a nie organizator Bachanaliów;

5. w wypadku, gdyby Bachanalia 2021 się nie odbyły, głosowanie odbędzie się

wyłącznie zdalnie, a ZSFP ogłosi laureatów.

§ 2

1. Warunkiem głosowania, zarówno na Bachanaliach 2021, jak i zdalnie, będzie

zarejestrowanie się oraz wniesienie przez osobę głosującą opłaty na rzecz

Funduszu Nagrody w kwocie nie mniejszej niż 20 zł.

2. Wnioski o rejestrację oraz opłatę do głosowania zdalnego przyjmuje ZSFP podając

adres poczty elektronicznej do zgłoszenia (albo link do formularza zgłoszeniowego)

oraz numer rachunku bankowego ZSFP do przyjmowania wpłat.

3. Wnioski o rejestrację oraz opłatę do głosowania stacjonarnego przyjmuje ZSFP za

wyjątkiem wykupienia Golden Ticket, wówczas przyjmuje organizator Bachanaliów

2021.



4. Rejestracja będzie wymagać podania przez osobę chcącą głosować następujących

danych osobowych: imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail i numer telefonu.

Informacja o przetwarzaniu danych przez ZSFP jako administratora stanowi

załącznik do Regulaminu.

§ 3

Zarejestrowani głosujący otrzymają spersonalizowany link do jednorazowego głosowania,

jednorazowy kod niezbędny do oddania głosu lub inne narzędzie do jednorazowego

oddania głosu przez internet; głosu oddanego przez internet nie można już wycofać ani

zmienić.

§ 4

Z przyczyn technicznych, przyjmowanie wniosków o rejestrację oraz samych głosów

zostanie wstrzymane na 7 dni przed rozpoczęciem Bachanaliów 2021. Rejestracja będzie

możliwa znowu od pierwszego dnia Bachanaliów i będzie trwać tak długo jak

przyjmowanie samych głosów.

§ 5

Przyjmowanie głosów i ogłoszenie zwycięzców Nagrody za rok 2020 na Bachanaliach

2021 będzie odbywać się tak samo, jak podczas każdego Polconu/Konwentu w Randze

Polconu, to znaczy:

1. głosowanie rozpocznie się pierwszego dnia imprezy i będzie trwać do 12.00 w

sobotę;

2. głosy zostaną przeliczone przez komisję nominacyjną wyłonioną podczas Forum

Fandomu, której ZSFP przekaże głosy oddane internetowo;

3. laureaci będą ogłoszeni podczas Gali Nagrody w sobotę;

4. zastrzeżenia do przebiegu głosowania oraz do przebiegu wyłaniania laureatów

zgłasza się:

1) w zakresie głosów oddanych stacjonarnie, do organizatorów Bachanaliów 2021

w terminach wskazanych w Regulaminie Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników

Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla;

2) w zakresie głosów oddanych zdalnie, do ZSFP.

§ 6

W związku z faktem, że na moment określania zasad oddawania głosów na Nagrodę



Zajdla za rok 2020 (lipiec 2021) istnieje ryzyko, że Bachanalia 2021 nie odbędą się z

powodu stanu epidemii wirusa COVID-19, w wypadku takim przyjmuje się zasady

następujące:

1. nie ustala się już innego Konwentu w Randze Polconu w 2021 r.;

2. głosowanie na Nagrodę za rok 2020 odbędzie się wyłącznie internetowo;

3. data zamknięcia przyjmowania rejestracji oraz zamknięcia przyjmowania głosów

zostaną podane przez ZSFP z wyprzedzeniem przynajmniej 1 miesiąca, w taki

sposób, aby ogłoszenie laureatów mogło nastąpić do końca listopada 2021 r.;

4. oddane głosy zostaną przeliczone w miarę możliwości przez Komisję Nominacyjną,

która zajmowała się zliczeniem głosów oddanych na Nominacje; jeżeli liczba

członków Komisji Nominacyjnej gotowych podjąć się tego zadania okaże się zbyt

mała do sprawnego przeliczenia głosów, wówczas aktywni członkowie Komisji

Nominacyjnej dobiorą do swojego grona osoby cieszące się zaufaniem Fandomu;

5. zastrzeżenia do przebiegu głosowania oraz do przebiegu wyłaniania laureatów

zgłaszać się będzie do ZSFP drogą mailową, w terminie 3 dni od, odpowiednio,

dnia zamknięcia głosowania oraz dnia ogłoszenia laureatów; zastrzeżenia zostaną

rozpoznane przez Radę Fandomu tj. zebrania klubów stowarzyszonych w Związku

Stowarzyszeń Fandom Polski;

6. laureatów Nagrody Zajdla za rok 2020 ogłosi ZSFP w swoich kanałach

komunikacyjnych.

§ 7

1. Dokument niniejszy ma zastosowanie wyłącznie do edycji Nagrody Zajdla za rok

2020.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Nagrody Fandomu Polskiego im.

Janusza A. Zajdla za rok 2020 stosuje się, w razie potrzeby dokonując niezbędnych

korekt, postanowienia ogólnie obowiązującego Regulaminu Ogólnopolskiego

Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im.

Janusza A. Zajdla.

Doprecyzowanie szczegółów technicznych oraz ewentualne korekty i uzupełnienia do
niniejszego Regulaminu spoczywają na ZSFP, w razie potrzeby dokonującym

odpowiednich uzgodnień z organizatorem Bachanaliów 2021 oraz Komisją
Nominacyjną.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dotycząca „Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla” za rok 2020

Informacje wstępne



Ten dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyznawaniem
„Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla” (dalej: „Nagroda” lub „Nagroda im. Janusza A.
Zajdla”) za rok 2020. Nagroda jest przyznawana na zasadach określonych w “Regulaminie Nagrody
Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2020” (dalej: „Regulamin 2020”), Regulaminie
Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza
A. Zajdla” (dalej: „Regulamin Ogólny”) dostępnym pod adresem: https://zajdel.art.pl/regulamin.html.

Pojęcia zapisane w niniejszym dokumencie od dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Ogólnym.

W związku z procedurą przyznawania Nagrody niezbędne jest wykorzystanie danych osobowych
dotyczących fanów fantastyki, którzy zgłaszają nominacje utworów, oddają głos na Nagrodę, członków
Komisji Nominacyjnej i Komisji Liczącej, jak również dotyczących samych autorów i innych osób.
Obowiązujące w Polsce przepisy o ochronie danych osobowych – przede wszystkim Rozporządzenie
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”) –
wymagają wskazania administratora, czyli podmiotu, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych. Prawo nakłada na administratora szereg obowiązków, takich jak np. odpowiednie
zabezpieczenie danych osobowych czy zapewnienie legalności ich przetwarzania.

Forum Fandomu, mające miejsce w trakcie cyklicznego wydarzenia, jakim jest Polcon, jest zbiorowością
miłośników fantastyki i nie posiada tzw. podmiotowości prawnej, dlatego nie może być ono administratorem
danych osobowych przetwarzanych w związku z przyznawaniem Nagrody. Takim administratorem jest
natomiast Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski”.

Żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie powinno być traktowane jako zmiana wynikających z
Regulaminu Ogólnego i Regulaminu 2020 zasad przyznawania Nagrody. Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest
i pozostanie nagrodą całego środowiska miłośników fantastyki. Niniejszy dokument służy natomiast
wykonaniu – zgodnie z obowiązującymi przepisami – tzw. obowiązku informacyjnego oraz ma na celu jasne
wskazanie podmiotu, który odpowiada za ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z
przyznawaniem Nagrody w szczególnej sytuacji zaistniałej w roku 2021.

Kto jest administratorem i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach przyznawania Nagrody im. Janusza
A. Zajdla jest Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej jako: „ZSFP” lub „Administrator”) wpisany do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161413.
ZSFP jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o
stowarzyszeniach i jest organizacją pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie, na adres siedziby (Związek Stowarzyszeń
„Fandom Polski”, ul. Zamieniecka 46 lok. 25, 04-158 Warszawa), lub e-mailowo na adres:
zarzad@fandom.org.pl.

Czyje dane są przetwarzane i jakie są to dane?

ZSFP przetwarza dane osób, które w różny sposób uczestniczą w przyznawaniu Nagrody lub przyczyniają
się do tego. Dotyczy to następujących kategorii osób:

1. osoby, które zgłaszają utwory nominowane do Nagrody,

2. osoby, które zgłaszają chęć oddania głosu na Nagrodę i w tym celu dokonują rejestracji,

3. Przewodniczący i Protokolant Forum Fandomu,

4. członkowie Komisji Skrutacyjnej,

5. członkowie Komisji Liczącej,

6. członkowie Komisji Nominacyjnej.

https://zajdel.art.pl/regulamin.html
mailto:zarzad@fandom.art.pl


ZSFP przetwarza również dane osobowe autorów nominowanych do Nagrody oraz jej laureatów.

Dane osobowe są pozyskiwane m.in. podczas:

7. przyjmowania zgłoszeń utworów nominowanych do Nagrody (poprzez formularz elektroniczny na
stronie internetowej lub w inny sposób podany do wiadomości przez Komisję Nominacyjną),

8. przyjmowania zgłoszeń w celu rejestracji do głosowania na Nagrodę,

9. zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, Komisji Liczącej i Komisji Nominacyjnej.

W odniesieniu do osób zgłaszających utwory nominowane do Nagrody, rejestrujących się w celu głosowania
oraz oddających głos, przetwarzane dane obejmują imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail i numer
telefonu oraz adres IP urządzenia, z którego zgłaszana jest nominacja elektroniczna.

W odniesieniu do Przewodniczącego i Protokolanta Forum Fandomu, jak również członków Komisji
Skrutacyjnej i Komisji Liczącej, Administrator przetwarza imię/imiona i nazwisko.

W odniesieniu do członków Komisji Nominacyjnej, Administrator przetwarza imię/imiona i nazwisko, adres
e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

W przypadku autorów nominowanych do Nagrody i jej laureatów, Administrator przetwarza podstawowe
dane osobowe (imię/imiona i nazwisko, ewentualnie pseudonim literacki) oraz informacje o twórczości. W
odniesieniu do laureatów Nagrody Administrator może przetwarzać

również wizerunek laureata utrwalony podczas wręczania Nagrody.

W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przyznania Nagrody. Powyższy cel obejmuje:

1. Weryfikację zgłoszeń kandydatów do Nagrody i stworzenie listy utworów nominowanych.

2. Weryfikację zgłoszeń osób chcących oddać głos na Nagrodę w r. 2021, co wymaga rejestracji i
wniesienia opłaty, a następnie weryfikację samego oddanego głosu.

3. Wybór, a następnie przeprowadzenie prac Komisji Nominacyjnej i Komisji Liczącej.

4. Ogłoszenie informacji o przyznaniu Nagrody.

Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, ZSFP informuje, że nie wykorzystuje danych osobowych zebranych
poprzez formularz zgłoszeniowy dotyczący nominacji utworów w jakichkolwiek celach marketingowych.
Ponadto żadne dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez ZSFP.

Na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem jest przyznanie Nagrody w imieniu środowiska miłośników fantastyki w
ramach realizacji statutowego celu działalności ZSFP. Zgodnie ze statutem Związku Stowarzyszeń „Fandom
Polski” (§ 7 statutu) najważniejszym celem działalności Związku jest bowiem koordynowanie i wspieranie
działań stowarzyszeń członkowskich związanych z organizowaniem ogólnopolskich konwentów miłośników
fantastyki Polcon, w toku których przyznawana jest Nagroda im. Janusza A. Zajdla. Celem statutowym
Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” jest również – m.in. – propagowanie szeroko rozumianej fantastyki.
Bez przetwarzania danych osobowych przyznanie Nagrody im. Janusza A. Zajdla, a nade wszystko
weryfikacja prawidłowości zgłoszeń oraz procedowanie w sprawie Nagrody zgodnie z Regulaminem byłoby
niemożliwe. Działania podejmowane w związku z przyznawaniem Nagrody, w tym również przetwarzanie
danych osób głosujących, nominowanych autorów i laureatów są wyrazem konstytucyjnej wolności
korzystania z dóbr kultury.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane osób zgłaszających utwory nominowane do Nagrody są usuwane po upływie przewidzianego
w Regulaminie terminu zgłaszania zastrzeżeń do listy nominowanych utworów. Termin zgłaszania



zastrzeżeń upływa po 7 dniach od ogłoszenia nominacji. W przypadku, gdy wpłyną zastrzeżenia, powyższe
dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia tych zastrzeżeń zgodnie z Regulaminem (z uwagi na to, że
może wystąpić konieczność ponownego przeliczenia bądź weryfikacji głosów).

Dane osób chcących się zarejestrować jako uprawnienie do głosowania na Nagrodę za rok 2020 oraz
zarejestrowanych głosujących są usuwane po upływie przewidzianego w Regulaminie 2020 I Regulaminie
Ogólnym terminu zgłaszania zastrzeżeń do listy nominowanych utworów. Termin zgłaszania zastrzeżeń do
przebiegu głosowania oraz do przebiegu wyłaniania laureatów w przypadku odbycia się Bachanaliów 2021
upływa:

- do godziny 12.00 w dniu wręczenia Nagrody na ręce Organizatorów Bachanaliów 2021, oraz między
godziną 12.00 a 12.30 w dniu wręczenia Nagrody na ręce przewodniczącego Forum Fandomu
odbywającego się na Bachanaliach 2021.

- do godziny 10.00 następnego dnia od daty wyłonienia laureatów na ręce Organizatora Bachanaliów 2021.

W przypadku, gdy Bachanalia 2021 się nie odbędą, a wyłonienie laureatów za rok 2020 nastąpi w wyniku
głosowania wyłącznie internetowego, termin zgłaszania zastrzeżeń do przebiegu głosowania oraz do
przebiegu wyłaniania laureatów upływa w terminie 3 dni od, odpowiednio, dnia zamknięcia głosowania oraz
dnia ogłoszenia laureatów.

W przypadku, gdy wpłyną zastrzeżenia, powyższe dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia tych
zastrzeżeń zgodnie z Regulaminem (z uwagi na to, że może wystąpić konieczność ponownego przeliczenia
bądź weryfikacji głosów).

Dane osobowe Przewodniczącego i Protokolanta Forum Fandomu, członków Komisji Skrutacyjnej,
Nominacyjnej i Liczącej, w szczególności zawarte w dokumentach i protokołach z obrad, jak również dane
osobowe kandydatów do Nagrody i jej laureatów, są archiwizowane i przechowywane bezterminowo,
ponieważ jest to potrzebne dla celów statutowych ZSFP, jak również jest to uzasadnione przez fakt, że takie
materiały, dokumentujące historię Fandomu, mogą w przyszłości stanowić narodowy zasób archiwalny,
cenny dla badaczy kultury.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem utworu nominowanego do Nagrody, ze zgłoszeniem
chęci zarejestrowania się do głosowania, oddaniem głosu na Nagrodę lub w związku z udziałem w pracach
Komisji Nominacyjnej, Skrutacyjnej lub Liczącej bądź pełnieniem funkcji Przewodniczącego lub Protokolanta
Forum Fandomu jest dobrowolne, jednak bez podania danych wskazanych przez Administratora jako
wymagane, nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia, zarejestrowania się w bazie uprawnionych do
głosowania, oddania głosu lub – w danym wypadku – członkostwo w komisji bądź pełnienie funkcji.

Zbieranie danych nie od osób, których dane dotyczą

W niektórych przypadkach Administrator pozyskuje dane osobowe nie od osób, których te dane dotyczą,
lecz z innych źródeł. Dotyczy to przede wszystkim danych na temat autorów nominowanych do Nagrody.
Dane takich osób są pozyskiwane ze zgłoszeń napływających ze społeczności miłośników fantastyki. Dane
osobowe kandydatów do Nagrody i jej laureatów są również pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł,
takich jak materiały prasowe czy Internet. Ponadto ZSFP pozyskuje niektóre dane osobowe dotyczące
członków gremiów biorących udział w przyznawaniu nagrody od Klubu, który w danym roku jest
Organizatorem Polconu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są udostępniane przez Administratora jakimkolwiek nieuprawnionym podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące dla Administratora usługi niezbędne do wyłonienia
laureatów (np. hosting, poczta e-mail).

Niezależnie od powyższego, Administrator zwraca uwagę, że podstawowe dane osób nominowanych do
Nagrody (imię/imiona i nazwisko, ewentualnie pseudonim literacki oraz informacje o twórczości) i jej
laureatów (w tym wizerunek laureatów utrwalony w związku z przyznaniem Nagrody) są ogólnodostępne w
sieci Internet, w tym również w serwisie internetowym Nagrody (zajdel.art.pl).



Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

1. Prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (prawo do informacji,
obejmujące m.in. ustalenie, jakie dane są przetwarzane).

2. Prawo do sprostowania danych (np. gdy są one nieaktualne lub błędne).

3. Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – w szczególności w razie
wniesienia skutecznego sprzeciwu lub w innych przypadkach przewidzianych w RODO).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (oznacza to, że Administrator może jedynie przechowywać
dane, ale nie wolno mu ich wykorzystywać w celu, dla którego zostały one zebrane).

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W razie wniesienia skutecznego sprzeciwu
dane nie mogą być już więcej przetwarzane przez Administratora.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
(w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza RODO.

Powyższe uprawnienia są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności
RODO.

ZSFP zwraca uwagę, że w razie wniesienia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
żądania usunięcia lub choćby tylko ograniczenia przetwarzania danych przez osobę zgłaszającą nominację,
będzie zmuszony unieważnić takie zgłoszenie nominacji (unieważnienie głosu). W razie otrzymania
powyższego żądania już po usunięciu danych związanych z ustalaniem listy nominowanych utworów, ZSFP
będzie mógł odpowiedzieć, że nie przetwarza już danych osoby, która wystąpiła z żądaniem, ani nawet nie
jest w stanie ustalić, czy kiedykolwiek te dane przetwarzał.


