
Regulamin konkursu „PSR 2020 da się lubić” na profilach Urzędu Statystycznego  
w Katowicach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter)  

 
 

§ 1.  
Informacje podstawowe 

  
1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „konkursem”) jest Urząd Statystyczny  

w Katowicach z siedzibą przy ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (zwany dalej „Organizatorem”).   
2. Kolejne edycje konkursu organizowane będą w okresie wrzesień - listopad 2020 r. w cyklach 

kilkudniowych. 
3. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 

2020. 
4. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna powyżej 13 roku życia - za zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego,  która w dniu jego rozpoczęcia spełnia następujące warunki: 
a) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu,  
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagród i w pełni ją akceptuje,  
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem  

w konkursie,  
e) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
f) nie jest pracownikiem Organizatora, a także członkiem jego rodziny.  

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie organizowanym na profilach Organizatora w mediach 
społecznościowych (Facebook, Twitter).  

6. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook  
i Twitter. Facebook i Twitter są znakami towarowymi zastrzeżonymi, odpowiednio przez Facebook Inc. 
i Twitter Inc., które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  
z organizacją konkursu na łamach danego serwisu. 

7. Organizator oświadcza, iż organizowany na profilach Organizatora w mediach społecznościowych 
konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). 

8. Uczestnik udziela zgody na wykorzystywanie materiału konkursowego (odpowiedzi udzielonej na 
pytania/zadania konkursowe) przez Organizatora do celów wyłonienia Laureatów konkursu. Materiał 
konkursowy nie będzie wykorzystywany przez Organizatora poza konkursem. 

9. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone  
w niniejszym Regulaminie.  

  
§ 2.  

Zasady szczegółowe  
 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, który chce ubiegać się o nagrodę, jest przesłanie w okresie 
trwania konkursu na adres: KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl poprawnej odpowiedzi na pytanie 
konkursowe lub poprawnego rozwiązania rebusu konkursowego.  

2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, w każdej edycji konkursu.  
 

 
§ 3.  

Laureaci konkursu  
 

1. Laureatami konkursu zostanie 3 Uczestników w każdej edycji, którzy jako pierwsi spełnią warunki 
zawarte w § 2 pkt 1. O kolejności zgłoszeń decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnej 
odpowiedzi Uczestnika. 
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2. Wyłonienie Laureatów zatwierdzane będzie przez Komisję Konkursową powołaną z członków 
Wojewódzkiego Biura Spisowego. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna, 
prawnie wiążąca dla wszystkich Uczestników konkursu. Po zakończeniu każdej edycji konkursu 
Komisja Konkursowa sporządza protokół. 

3. Organizator opublikuje informację o zdobyciu nagrody w konkursie w formie wiadomości przesłanych 
do Laureatów na adres, z którego otrzymał odpowiedź na pytanie/rozwiązanie rebusu konkursowego. 
Organizator zwróci się do Laureatów konkursu z prośbą o następujące dane niezbędne do wysłania 
nagrody: imię, nazwisko oraz adres; w temacie wiadomości należy wpisać nazwę i numer edycji 
konkursu. 

4. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.  
5. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Laureatów 

konkursu danych adresowych. 
6. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres  

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podany Organizatorowi przez Laureata. 
7. W przypadku nieprzesłania Organizatorowi kompletnych danych adresowych w terminie 7 dni od daty 

wysłania powiadomienia o zdobyciu nagrody, jak również w wypadku, gdy treść podanych danych 
uniemożliwia skuteczne doręczenie nagrody,  Laureat traci prawo do nagrody.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
  

§ 4.  
Nagrody  

 

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody, na które składają się zestawy gadżetów promujących 
Powszechny Spis Rolny 2020: kurtki softshell, torby jak worek, smycze reklamowe, składane frisbee, 
latarki LED, długopisy do ekranów dotykowych, karnety z herbatą, pendrivy micro USB 32 GB, power 
banki micro USB, ołówki, czapki z daszkiem, przypinki. 

2. Laureatom konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne, ani na nagrody 
innego rodzaju. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

 
§ 5.  

Dane osobowe  
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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”), Urząd Statystyczny w Katowicach informuje  
o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
1. Wskazanie Administratora 

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  
w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, adres email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl,  
tel. 32 779 12 00. 

 
2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników  

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją 
celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 443) popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowadzenia 
konkursu. 
 
 
 

3. Okresy przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w związku z udziałem w konkursie, tj. w celu 
jego przeprowadzenia, wyłonienia Laureatów, a także dostarczenia nagród. 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 
oraz przez okres zgodny z obowiązującą kategorią archiwalną lub do czasu zgłoszenia żądania  
o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora danych. 
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4. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie i jest dobrowolne. Brak podania 
danych osobowych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.   

 
5. Prawa Uczestnika, którego dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych, 
b) żądania ich sprostowania,  
c) żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali 

Państwa dane osobowe,  
d) ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych 

z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat 
lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są 
Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez 
Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,  

e) sprzeciwu co do przetwarzania danych wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie 
jest dobrowolne,  

f) przenoszenia danych,  
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.  
 
Pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd Statystyczny  
w Katowicach, a także przysługujących Państwu uprawnień, można zgłaszać poprzez kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD), ul. Owocowa 3,  
40-158 Katowice, tel. 32 77 91 229 lub 260, e-mail: IOD_USKCE@stat.gov.pl. 
 

§ 6.  
Postanowienia końcowe  

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu  

z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie 
https://katowice.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.  

2. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://katowice.stat.gov.pl. 
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