
R E G U L A M I N 

 

§ 1. Informacje podstawowe 

1. Organizatorem Konkursu dla gospodarzy miast i gmin (zwanego dalej “Konkursem”) jest Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. Konkurs trwa do 31.10.2020 r. 

5. Celem Konkursu jest zaangażowanie przedstawicieli Gminnych Biur Spisowych z terenu województwa 

dolnośląskiego do zmotywowania użytkowników gospodarstw rolnych z terenu gminy lub miasta do dokonania 

samospisu internetowego na stronie spisrolny.gov.pl, pomoc w spisie, promocja PSR 2020 oraz wytworzenie 

pozytywnej atmosfery wokół tego przedsięwzięcia.  

6. Uczestnikami Konkursu mogą być przedstawiciele Gminnych Biur Spisowych oraz rolnicy lub użytkownicy 

gospodarstw rolnych, którzy poprzez udział w samospisie internetowym mają możliwość zdobycia nagród dla szkół 

zlokalizowanych w gminach właściwych dla siedziby użytkownika 

w województwie dolnośląskim (zwani dalej „Uczestnikami”).  

7. Zadanie konkursowe polega na skutecznym poinformowaniu rolników z terenu gminy o trwającym Powszechnym 

Spisie Rolnym 2020, zmotywowaniu ich do samospisu internetowego na stronie spisrolny.gov.pl oraz skutecznej 

pomocy w realizacji spisu. 

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy 

od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U z 

2019 poz. 847). 

§ 2. Zwycięzcy, nagrody 

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 gmin, w których metodą samospisu internetowego – w terminie od 1 września 

do 31 października br. - spisze się największy odsetek gospodarstw rolnych. 

2. Każda zwycięska gmina otrzyma następujące nagrody: 

2.1. zestawy piłek – w skład jednego zestawu wchodzą: 2 piłki do koszykówki, 2 do siatkówki i 2 do piłki nożnej 

oraz pompka do piłek, 

2.2. powerbanki, 

2.3. pendrive’y, 

2.4. zestaw atrakcyjnych gadżetów spisowych. 

3. Łączna wartość nagród w Konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.  

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora wroclaw.stat.gov.pl. 

6. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Nie 

może on przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

7. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie uzgodnionym pomiędzy ich przedstawicielami i 

Organizatorem, a następnie za pośrednictwem urzędów miast lub gmin dostarczone do szkół. 
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§ 3. Dane osobowe 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 

31, 50-950 Wrocław, adres email: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl, tel. 71 371 64 00. 

W sprawach dotyczących Konkursu można kontaktować się z Panią Alicją Pietrusiewicz  za pośrednictwem adresu 

e-mail: A.Pietrusiewicz@stat.gov.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można skontaktować się: 

2.1. za pośrednictwem adresu e-mail: IOD_USWRO@stat.gov.pl, 

2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 

Wrocław. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

publikacji informacji o Zwycięzcy na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 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”). 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

4.1. umożliwienie wzięcia w nim udziału, 

4.2. umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, 

4.3. opublikowanie informacji o Zwycięzcy, 

4.4. archiwizacja dokumentów. 

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca  

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych 

przepisach. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu, a także powiadomienia Zwycięzcy o przyznaniu nagród. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo do: 

8.1. dostępu do swoich danych, 

8.2. żądania ich sprostowania, 

8.3. żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane 

osobowe, 

8.4. 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, 

8.5. sprzeciwu co do przetwarzania danych wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie jest 

dobrowolne, 

8.6. przenoszenia danych, 
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8.7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody. 

9. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa). 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O 

wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie wroclaw.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały 

praw gmin biorących udział w konkursie powstałych przed zmianą. 

4. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie wroclaw.stat.gov.pl.  

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu. 

6. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w 

zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
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