Regulamin konkursu „Rolniku, czas się spisać!”
§ 1.
Informacje podstawowe
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Organizatorem konkursu „Rolniku, czas się spisać!”, zwanego dalej „konkursem” jest Urząd
Statystyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Owocowej 3, 40-158 Katowice, zwany dalej
„Organizatorem”.
Konkurs będzie organizowany w cyklach tygodniowych w okresie od 12.10.2020 r. do 20.11.2020 r.
Celem konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być użytkownik gospodarstwa rolnego,
który za pomocą aplikacji spisowej dokonał samospisu oraz spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego,
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu,
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał 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.
Organizator oświadcza, iż organizowany 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.).
Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone
w niniejszym Regulaminie.
Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Organizatora pod adresem
https://katowice.stat.gov.pl/
§ 2.
Zasady szczegółowe

1.

2.
3.

Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien:
a) dokonać samospisu za pomocą aplikacji spisowej na stronie https://spisrolny.gov.pl w okresie
trwania konkursu,
b) przesłać na adres: KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl zgłoszenie chęci udziału w konkursie
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z podaniem numeru
gospodarstwa rolnego przesłanego w Liście Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz
danymi adresowymi (imię, nazwisko, adres) niezbędnymi do wysłania nagrody. W temacie
wiadomości należy wpisać: PSR 2020 – Konkurs „Rolniku, czas się spisać”.
W przypadku nieotrzymania Listu Prezesa GUS zawierającego numer gospodarstwa rolnego
lub w przypadku zagubienia lub zniszczenia tego Listu Uczestnik może uzyskać numer
gospodarstwa rolnego dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku zdobycia nagrody,
na opublikowanie imienia i nazwy miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców konkursu
na stronie https://katowice.stat.gov.pl/
§ 3.
Laureaci konkursu

1.

2.

Laureatami konkursu zostanie pierwsze 10 osób, które w danym tygodniu, w okresie trwania konkursu
dokonają samospisu internetowego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (przy czym
kompletność formularza spisowego zostanie pomyślnie zweryfikowana) oraz prześlą do Organizatora
zgłoszenie, o którym mowa w § 2, ust. 1. pkt. b.
Wyłonienie Laureatów zatwierdzane będzie przez Komisję Konkursową powołaną spośród członków
Wojewódzkiego Biura Spisowego.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Komisja dokonuje przeglądu zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników konkursu, biorąc pod uwagę ich
kompletność oraz kolejność wpływu na adres KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl, weryfikuje także
kompletność wypełnienia formularza spisowego dla podanego przez Uczestnika numeru
gospodarstwa rolnego.
W celu wyłonienia Laureatów Komisja Konkursowa organizuje spotkania w formie zdalnej lub zbiera
się w Urzędzie Statystycznym w Katowicach.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich
Uczestników konkursu.
Po zakończeniu każdej edycji konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem
wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie udziału w konkursie,
w ciągu 3 dni roboczych po upływie danego tygodnia.
Informacja o wygranej – wyłonieniu Laureatów zostanie umieszczona także na stronie
https://katowice.stat.gov.pl/ w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020 - Konkursy.
W przypadku nieprzesłania Organizatorowi kompletnych danych adresowych w zgłoszeniu, o którym
mowa w § 2, ust. 1. pkt. b. jak również w przypadku, gdy treść podanych danych uniemożliwia skuteczne
doręczenie nagrody, Laureat traci prawo do nagrody.
§ 4.
Nagrody

1.

2.
3.
4.
5.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, składające się z zestawu gadżetów promujących PSR 2020,
w skład którego wchodzą: pendrive 32 GB, składane frisbee, latarka LED, długopis do ekranów
dotykowych, torba składana, torba na warzywa i owoce wielokrotnego użytku, kamizelka
bezpieczeństwa, T-shirt, czapka z daszkiem.
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.
Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Laureatów
konkursu danych adresowych.
Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego
na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podany Organizatorowi przez Laureata.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
§ 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 Uczestnikom konkursu 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 e-mail: 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 Urzędu Statystycznego w Katowicach
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 oraz opublikowania
imienia i nazwy miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców konkursu na stronie
https://katowice.stat.gov.pl/
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.

2.

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

