
Regulamin konkursu „PSR 2020 na fali” promującego Powszechny Spis Rolny 2020  
na antenie rozgłośni radiowej Radia Silesia 

organizowanego przez Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

  
§ 1.  

Informacje podstawowe  
 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia 
konkursu radiowego „PSR 2020 na fali” popularyzującego Powszechny Spis Rolny 2020, zwanego 
dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Statystyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Owocowej 3,  
40-158 Katowice, zwany dalej „Organizatorem”.   

3. Konkurs odbędzie się dziesięć razy w okresie wrzesień–listopad 2020 r. 
4. Konkurs organizowany jest na antenie rozgłośni radiowej Radia Silesia. 
5. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu 

Rolnego 2020. 
6. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba 

fizyczna, która w momencie rozpoczęcia konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz spełnia następujące warunki:   
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego,  
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu,  
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą 

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

w konkursie,  
f) nie jest pracownikiem Organizatora, a także członkiem jego rodziny.  

 
§ 2.  

Zasady szczegółowe  
 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien zadzwonić na numer telefonu podany 
podczas audycji emitowanej na antenie rozgłośni radiowej Radia Silesia i odpowiedzieć na pytanie 
zadane przez prowadzącego. 

2. Podczas trwania każdej audycji zostanie zadane jedno pytanie. 
3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na zadane pytanie. 
4. Koszt rozmowy telefonicznej jest zgodny z cennikiem operatora. 
  

§ 3.  
Laureat konkursu  

 

1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony przez prowadzącego, w jaki sposób nagroda do niego 
dotrze oraz o konieczności kontaktu z Urzędem Statystycznym w Katowicach (e-mail: 
KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl) w celu przekazania danych adresowych (imię, nazwisko, 
adres, e-mail) w celu umożliwienia wysyłki nagrody. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: 
„Konkurs w Radio Silesia” i datę emisji pytania na antenie rozgłośni. Przesłanie danych adresowych 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5. 

2. Nieprzesłanie kompletnych danych adresowych przez Laureata konkursu w ciągu 7 dni od daty 
powiadomienia o wygranej, zostanie poczytane jako zrzeczenie się uprawnienia do otrzymania 
nagrody. 

3. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, podany przez Laureata konkursu, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania danych adresowych przez Organizatora od Laureata konkursu. 

 
 
 



§ 4.  
Nagrody  

 

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020, w skład 
którego wchodzą: ładowarka indukcyjna, pendrive 128 USB Type-C, dysk twardy 1TB, słuchawki 
bezprzewodowe, power bank USB C, długopis do ekranów dotykowych, latarka LED z pętlą, kubek 
termiczny, kurtka softshell, czapka z daszkiem, torba płócienna, torba składana, ręcznik 
szybkoschnący, koc piknikowy. 

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. 
Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy US Katowice oraz podmioty 
współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację 
konkursu oraz przechowywanie dotyczącej go dokumentacji. 

 
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. 

 
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. 


