Regulamin nadawania tytułu „Bursztynnika Roku”
1. Ustanawia się tytuł „BURSZTYNNIKA ROKU”, który będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia
m.in. w dziedzinach: - twórczości artystycznej, - badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy
o bursztynie, - postępu technicznego, - efektywności ekonomicznej, - pracy społecznej w
środowisku bursztynników, - kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków
bursztynowych.
2. Tytuł ten może być też przyznany za całokształt pracy w dziedzinie bursztynnictwa w okresie
poprzedzającym rok nadania, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody kandydata do tytułu
3. Tytuł „BURSZTYNNIKA ROKU” przyznawany jest cyklicznie.
4. Tytuł może być przyznany danej osobie wyłącznie jeden raz.
5. Nadanie tytułu będzie potwierdzane dyplomem i statuetką.
6. Kandydatury do tego tytułu zgłaszać mogą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi na
piśmie, w języku polskim lub angielskim, z uzasadnieniem pisemnym długości 500-1500
znaków, w terminach ustalanych przez Zarząd, które następnie przekazywane są na adres
email biura Stowarzyszenia.
7. Zgłaszana osoba musi posiadać nieposzlakowaną opinię.
8. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać kandydatów.
9. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Dane osobowe nominowanego kandydata.
b) Uzasadnienie nadania tytułu.
c) Zgodę zgłaszanej osoby.
d) Dane osobowe zgłaszającego.
10. Wniosek powinien zostać złożony na ręce pracownika biura MSB, bądź poprzez adres
mailowy: office@amber.org.pl
11. Kapitułę tytułu Bursztynnika Roku tworzą osoby uhonorowane tym tytułem i jednocześnie
będące czynnymi członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Do Kapituły
wchodzi także jeden przedstawiciel Zarządu MSB.
12. Skreślenie z listy członków Kapituły następuje wskutek: rezygnacji jej członka lub śmierci.
13. Procedurze przyznawania tytułu, jak i nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
przewodniczy bursztynnik roku poprzedniego albo członek Kapituły wybrany większością
głosów.
14. Tytuł nadaje Kapituła większością głosów ogółu jej członków w głosowaniu bezpośrednim na
swoim zgromadzeniu lub poprzez email kierowany bezpośrednio i wyłącznie na adres
mailowy: office@amber.org.pl
15. W każdej fazie głosowania – każdy z członków może oddać tylko jeden głos.
16. Jeżeli zostaną zgłoszone więcej niż dwie kandydatury wybór „Bursztynnika Roku” następuje w
dwóch fazach:
a) głosowanie na wszystkich kandydatów, które ma wyłonić dwie osoby o najwyższej liczbie
uzyskanych głosów członków Kapituły
b) wybór ostateczny jednego z dwóch kandydatów (zwykłą większością głosów)
wyłonionych w poprzedzającej fazie.

17. Wręczenie dyplomu i statuetki następuje w formie uroczystej podczas Międzynarodowych
Targów Bursztynu i Biżuterii AMBERIF, a informacja o nadaniu tytułu zostaje opublikowana w
biuletynie Stowarzyszenia i w prasie zawodowej.
18. Dokumentację związaną z procesem nadania wyróżnienia oraz ich rejestr prowadzi Zarząd.
19. Nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących wyróżnień sprawuje Zarząd.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
21. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
22. Uchwalanie i zmiany Regulaminu pozostają w gestii Zarządu Stowarzyszenia.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach
nadawanego tytułu jest Organizator, tj. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.
3. MSB w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestników
podane w trakcie trwania Plebiscytu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

4. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych,
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych
osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu i
(Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej
korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z
zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem
ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Przyjęto na spotkaniu Zarządu MSB 29.04.2022r. (zmiana regulaminu przyjętego w dniu
18/02/2022 w punkcie 11).

