
Regulamin Plebiscytu Internetowego  

na nazwę budynku przy ul. Mickiewicza 2B (dawna Oranżeria Branickich) 

§1  

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki głosowania 

internetowego w plebiscycie członków wspólnoty UMB (pracowników, studentów i 

doktorantów) na nazwę budynku przy ul. Mickiewicza 2B (dawna Oranżeria 

Branickich) (zwanym dalej „Plebiscytem”). 

2. Plebiscyt organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (zwanym 

dalej „Organizatorem” bądź „Uczelnią”) w ramach Obchodów 70-tej rocznicy 

powstania Uczelni.  

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 

postanowień Regulaminu. 

§2  

Cel Plebiscytu 

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie propozycji nazwy budynku Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2B, nawiązującej do historii miejsca 

i tradycji nadawania nazw Collegium budynkom akademickim.  

2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego. 

§3  

Głosowanie 

1. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym w ramach Plebiscytu są 

wyłącznie osoby należące do wspólnoty Uczelni, które spełnią następujące warunki:  

a. wypełnią formularz dostępny na stronie www.umb.edu.pl/jubileusz, podadzą 

swój adres e-mail, potwierdzą zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) oraz zaakceptują 

regulamin (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). 

b. potwierdzą (poprzez kliknięcie w link potwierdzający w treści wiadomości 

mailowej) oddanie swojego głosu. 

2. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienia formularza dostępnego na stronie 

www.umb.edu.pl/jubileusz oraz potwierdzenia oddania głosu.  

3. Pośród trzech podanych propozycji nazw budynku należy zaznaczyć tylko jedną.  

4. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz. 

5. Plebiscyt rozpoczyna się 3 marca 2020r., natomiast kończy się 12 marca 2020 r. 

6. Ogłoszenie nazwy, która uzyskała największą liczbę głosów w Plebiscycie odbędzie 

się 17 marca 2020 r.  

7. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie www.umb.edu.pl/jubileusz.  

http://www.umb.edu.pl/jubileusz


8. Wybrana w Plebiscycie nazwa budynku zostanie przedstawiona Senatowi UMB.  

 

§4  

Postanowienia końcowe 

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów 

prawnych lub z innej ważnej przyczyny oraz do wydłużenia okresu głosowania i 

zmiany daty podania wyników głosowania.   

3. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Organizator ma prawo 

do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów lub całego głosowania.  

4. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie 

www.umb.edu.pl/jubileusz 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych, t.j adresu-e-mail jest Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, 

reprezentowany przez Rektora, 

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku, adres e-mail: iod@umb.edu.pl, 

3) mój adres e-mailowy przetwarzany będzie w celu przeprowadzenia „Plebiscytu 

Internetowego Społeczności Akademickiej UMB na nazwę budynku przy ul. 

Mickiewicza 2B (dawna Oranżeria Branickich)” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

4) mój adres e-mailowy będzie ujawniony wyłącznie upoważnionym 

pracownikom administratora oraz może być ujawniony innym podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

5) mój adres mailowy przechowywany będzie do 31 grudnia 2020 r., 

6) posiadam prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez złożenie 

oświadczenia do Administratora Danych, 

7) posiadam prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane 

w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8) posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są 

przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 



9) podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia 

„Plebiscytu Internetowego Społeczności Akademickiej UMB na nazwę 

budynku przy ul. Mickiewicza 2B (dawna Oranżeria Branickich)”. 
 


