
 

Regulamin plebiscytu na nowe nazewnictwo fordońskich ulic, przy których znajdują 

się nieruchomości w zasobach FSM 

 
obowiązujący od 16 stycznia 2017 roku 

 

 

1. Organizator plebiscytu:  

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gen. F. Kleeberga 2, 

85-791 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000130261, REGON 

000483429, zwana dalej FSM. 

2. Zakres stosowania Regulaminu:  

 

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do osób uczestniczących w plebiscycie na ustalenie 

nowego, zgodnego z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej (Dz. U.2016.744) nazewnictwa ulic: Generała Zygmunta Berlinga, Teodora 

Duracza, Stanisława Lehmana, Józefa Powalisza. 

2. Regulamin stosuje się wyłącznie na potrzeby ogłoszonego plebiscytu.  

 

3. Zasady uczestnictwa:   

 

1. W celu wzięcia udziału w plebiscycie należy spełnić warunki określone w poniższym 

postanowieniu : 

a. Uczestnik proponuje nowe nazwy ulicy poprzez wypełnienie wszystkich 

obowiązkowych pól formularza internetowego dostępnego na stronie www. 

fordonskasm.pl w terminie podanym na stronie www.fordosnskasm.pl. 

b. W każdym przypadku warunkiem udziału w plebiscycie jest podanie: imienia, 

nazwiska, adresu e-mail oraz pełnego adresu do korespondencji, na który 

składa się:  nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy oraz nazwa 

miejscowości. 

c. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną propozycję odnoszącą się każdej z 

czterech ulic wymienionych w punkcie 2 Regulaminu. Większa liczba propozycji 

pochodzących od tej samej osoby nie będzie uwzględniana i nie ma wpływu na 

losowanie nagrody.  

d. Uczestnik plebiscytu wysyłając formularz internetowy zobowiązany jest  

potwierdzić, iż zapoznał się z Regulaminem plebiscytu oraz akceptuje jego 

treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

związanych z przeprowadzeniem plebiscytu.  

 

4. Zasady przyznawania nagród: 

 

1. Wśród uczestników, którzy przyślą poprawnie wypełniony formularz plebiscytowy, 

przewiduje się rozlosowane 5 nagród - zestawów upominkowych.   

2. W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy FSM. 

3. Losowania dokona Komisja Plebiscytowa FSM. 

4. O wygranej i sposobie jej odbioru laureat zostanie poinformowany przez osobę 

wyznaczoną przez FSM.  

5. FSM  ma prawo nie przyznać nagrody bez podania przyczyny.  

http://www.fordosnskasm.pl/


6. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora związane  

z organizowaniem plebiscytu czy dokonanymi rozstrzygnięciami.  

 

 

5.  Odbiór nagród:  

 

1. Laureaci odbierają nagrody osobiście,  za pokwitowaniem,  w sekretariacie FSM w dniach      

od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania FSM. 

 

2. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 

plebiscytu laureat traci prawo do nagrody, a FSM zastrzega sobie prawo do dalszego 

dysponowania nagrodą.  

 

 

Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – zamieszczony na stronie internetowej 

www.fordonskasm.pl 

 

Komunikat o ochronie danych osobowych 

Informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu art.7 ust.4 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 193, poz. 883 z późn. zm.), 

przetwarzanych dla potrzeb organizowanego plebiscytu jest: Fordońska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. 

 

 

 

Aneks nr 1  z dnia 07.02.2017 r. do Regulaminu plebiscytu na nowe nazewnictwo 

fordońskich ulic, przy których znajdują się nieruchomości w zasobach FSM. 

Do punktu „3.1” po podpunkcie „d.” dodaje się podpunkt „e.” o następującym brzmieniu: 

Wprowadza się możliwość głosowania za pomocą druków ankiet dostarczonych przez 

Organizatora do skrzynek listowych danej nieruchomości, które należy wypełnić zgodnie  

z rubrykami i złożyć w Administracji Osiedla FSM lub Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie 

do 28 lutego 2017 r. wynikającym z treści ogłoszenia o plebiscycie umieszczonego na stronie 

www.fordonskasm.pl.  

Bydgoszcz, 07.02.2017 r. 

 

 

 

 

 

http://www.fordonskasm.pl/

