
Regulamin głosowania 
za pomocą informatycznego systemu głosowań 

  
  
I. Niniejszym na podstawie § 17 Statutu Stowarzyszenia Bieg Opolski Zarząd Stowarzyszenia uchwala 
„Regulamin głosowania za pomocą informatycznego systemu głosowań”;  
  
II. Regulamin głosowania za pomocą informatycznego systemu głosowań określa zasady oddawania 
głosów w formie elektronicznej przez członków statutowych Stowarzyszenia Bieg Opolski;  
  
III. W zakresie nie określonym w Regulaminie w kwestii głosowania stosuje się przepisy Statutu 
Stowarzyszenia Bieg Opolski;  
  
IV. Głosowanie odbywać się będzie poprzez zaznaczenie/zakreślenie przez głosującego właściwej 
odpowiedzi lub właściwego kandydata w ramach funkcjonalności informatycznego systemu 
głosowań. Każdorazowo przed głosowaniem głosujący będą poinformowani jak w ramach 
funkcjonalności informatycznego systemu głosowań oddać ważny głos;  
  
V. Przetwarzać dane głosujących w zakresie informacji dotyczących oddanych przez nich głosów w 
ramach przeprowadzonego za pomocą informatycznego systemu głosowania tajnego będzie mógł 
wyłącznie wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia – Administrator. Administrator jest powołany 
bezterminowo, aż do chwili jego odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia;  
 
VI. W wypadku głosowania tajnego w celu zachowania anonimowości oddanych głosów zostaną 
wygenerowane indywidualne kody uprawniające do głosowania w ilości dokładnie odpowiadającej 
ilości członków statutowych Stowarzyszenia Bieg Opolski. 
 
VII. W wypadku głosowania tajnego oddany przez głosującego głos będzie widoczny dopiero po 
zakończeniu głosowania. Przekazanie informacji w przedmiocie głosowania odbywać się będzie 
poprzez dokonanie przez Administratora publikacji na stronie głosowania. Administrator ma 
obowiązek przedstawić zbiorczą informację o wynikach głosowania elektronicznego, która nie będzie 
zawierać kodów osób biorących udział w głosowaniu, w terminie nie dłuższym niż 24 h od chwili 
zakończenia głosowania; 
 
VIII. W wypadku głosowania jawnego oddany przez głosującego głos będzie widoczny bezpośrednio 
po oddaniu głosu na stronie głosowania. Głosowanie jawne nie wymaga zaangażowania 
Administratora; 
 
IX. Czas na oddanie głosu za pomocą informatycznego systemu głosowań wynosi do 48 godzin;  
  
X. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wysłać swój głos tylko raz, niedopuszczalne jest 
poprawianie pierwotnie wysłanego głosu. Oddanie ponownego głosu przez głosującego będzie 
skutkować unieważnieniem wszystkich jego głosów;  
  
XI. Regulamin wchodzi z dniem ogłoszenia;  
  


