Regulamin konkursu „Rebusy spisowe”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „Rebusy Spisowe”
(zwanego dalej “Konkursem”) popularyzującego Powszechny Spis Rolny w 2020 r.
wśród użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu
Statystycznego w Krakowie.

2.

Organizatorem Konkursu „Rebusy spisowe” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd
Statystyczny w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków (zwany
dalej „Organizatorem”).

3.

Konkurs trwa od 11 września 2020 r. do odwołania, a udział w nim jest bezpłatny.
Zakończenie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Facebook należącym do Urzędu
Statystycznego w Krakowie w formie postu.

4.

W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, mającą miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto na
serwisie społecznościowym Facebook utworzone zgodnie z regulaminem tego
serwisu i zasadami w nim obowiązującymi.

5.

Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z Powszechnym Spisem Rolnym
2020 wśród osób obserwujących profil Facebook Urzędu Statystycznego a także
zwiększenie ich liczby wśród mieszkańców województwa małopolskiego.

6.

Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy Organizatora oraz osoby
współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż̇ stosunek pracy, a także
członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób.

7.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną̨ inną w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2019 poz. 847) .
§ 2 Zasady szczegółowe

8.

Konkurs polega na polubieniu postu konkursowego oraz odgadnięciu hasła z rebusu
zamieszczonego jako post na stronie konta portalu Facebook należącego do Urzędu
Statystycznego w Krakowie. Odpowiedź należy przesłać w wiadomości prywatnej za
pomocą funkcji Messenger portalu Facebook. Przesłanie zgłoszenia konkursowego
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z § 3 niniejszego regulaminu oraz zgodą na warunki Regulaminu.

9.

Konkurs „Rebusy spisowe” składa się z wielu zadań, którymi są pojedyncze rebusy.
Każdy rebus stanowi oddzielne zadanie i będzie publikowany w oddzielnym poście.
Każde oddzielne zadanie oznacza oddzielną rywalizację w której wyłaniany jest
zwycięzca otrzymujący nagrodę. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w każdym z
zadań konkursu. W każdym zadaniu (pojedynczym rebusie) uczestnik ma możliwość
udzielenia jednej odpowiedzi.

10.

Odpowiedzi będą oceniane przez komisję konkursową, której skład ustali
Organizator. Komisja konkursowa nagrodzi jednego uczestnika każdego zadania,
który udzieli odpowiedzi jako pierwszy. Ogłoszenie wyników każdego z zadań
konkursowych (pojedynczych rebusów) będzie następować w formie komentarza pod
postem zawierającym zadanie konkursowe w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty
ogłoszenia danego zadania konkursowego.

11.

Zwycięzca w celu odebrania nagrody musi podać Organizatorowi (za pomocą
wiadomości prywatnej portalu Facebook w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników
zadania) następujące dane teleadresowe: imię, nazwisko i adres pod który należy
przesłać nagrodę. Niedostarczenie danych zostanie poczytane jako zrzeczenie się̨
uprawnienia do otrzymania nagrody a nagroda zostanie przyznana przez komisję
konkursową uczestnikowi który udzielił odpowiedzi jako pierwszy po uczestniku,
który zrzekł się uprawnienia do otrzymania nagrody.

12.

Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów spisowych. Nagrody zostaną
przekazane drogą pocztową na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wskazany przez zwycięzcę w terminie wyznaczonym przez organizatora, nie później
niż 14 dni po ogłoszeniu zakończenia konkursu. Zwycięzcom Konkursu nie
przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego
rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą̨ przenieść́ prawa do uzyskania nagrody na
osoby trzecie.
§ 3 Dane osobowe

13.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w
Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, adres email:
SekretariatUSKRK@stat.gov.pl, tel. 12 415 60 11.

14.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym
można skontaktować́ się̨ :
a. za pośrednictwem adresu email: IOD_USKRK@stat.gov.pl

b. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie,
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków.
15.

Dane osobowe są̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f 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”),tj. na podstawie zgody udzielonej przez
Uczestnika konkursu, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego oraz
prawnie uzasadnionych interesów administratora.

16.

Dane osobowe Uczestników są̨ przetwarzane jedyne w związku z ich udziałem w
konkursie, tj. w celu jego organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

17.

Dane osobowe Uczestników są̨ przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. jego
organizacji, a także wydania nagród Zwycięzcom Konkursu a wypadku złożenia
reklamacji – przez okres konieczny do jej rozpatrzenia lub wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

18.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie.

19.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych,
b. żądania ich sprostowania,
c. żądania ich usunięcia,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać́ na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej zgłoszeniem. Cofnięcie zgody jest
równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia udziału w konkursie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

20.

Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
§ 4 Postanowienia końcowe

21.

W sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem, za
pośrednictwem konta: https://www.facebook.com/uskrk. Organizator zastrzega
sobie prawo przesunięcia konkursu w razie zaistnienia ważnych przyczyn przerwania
lub odwołania konkursu.

22.

We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych
niniejszym regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.

23.

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać́ w terminie do 14 dni od
ogłoszenia zakończenia konkursu na adres Urzędu Statystycznego w Krakowie: ul.
Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od
daty otrzymania.

24.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją Konkursu będą̨
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
26. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu
z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na
stronie https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/.
Zmiany nie będą̨ naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.
27. Niniejszy Regulamin podlega udostepnieniu na stronie
https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/.

