REGULAMIN KONKURSU
organizowanego na profilu GUS na Facebooku o nazwie „Główny Urząd Statystyczny”
„PSR bez tajemnic”
§1 ORGANIZATOR
1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia
konkursu, promującego Powszechny Spis Rolny 2020, pt.: „PSR bez tajemnic”, zwanego dalej
„Konkursem”.

2.

Organizatorem Konkursu jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie, Aleja
Niepodległości 208, zwany dalej „Organizatorem”.

3.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją Konkursu sprawuje Departament Edukacji
i Komunikacji w GUS.

4.

Konkurs

jest

organizowany

wyłącznie

za

pośrednictwem

Internetu,

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działania portalu społecznościowego Facebook. Organizator
Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego przebiegu
oraz o jego wynikach także na profilach Organizatora działających za pośrednictwem portalu
Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube oraz na stronie internetowej działającej pod adresem
https://stat.gov.pl i spisrolny.stat.gov.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.

Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela
serwisu Facebook. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg
Konkursu. Wszelkie wątpliwości lub reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy kierować
wyłącznie do Organizatora w formie pisemnej na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament
Edukacji i Komunikacji, al. Niepodległości 208, 00 -925 Warszawa lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej konkursy@stat.gov.pl.

6.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy: od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2019
r.poz.847).
§2 CEL KONKURSU

1.

Celem Konkursu jest:
a.

rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Powszechnego
Spisu Rolnego 2020 wśród obserwatorów profili GUS w mediach społecznościowych,

b.

wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród odbiorców postów konkursowych,

c.

zachęcenie do samodzielnego poszukiwania danych statystycznych, ich analizy i wyciągania
wniosków.
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§3 TEMAT KONKURSU
1.

Tematem Konkursu jest Powszechny Spis Rolny 2020 i związana z nim seria postów
konkursowych na Facebooku.

2.

Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

3.

Zadania będą publikowane w formie postów konkursowych, na profilu Organizatora „Główny
Urząd Statystyczny” na portalu Facebook.

4.

Zadania konkursowe mogą przybierać różną formę i będą oceniane pod kątem zgodności
z kluczem odpowiedzi.
§4 ADRESACI KONKURSU

1.

Adresatami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są zarejestrowani użytkownicy portalu
Facebook, którzy:

2.

a.

są obserwatorami profilu Organizatora na portalu Facebook;

b.

polubili profil Organizatora na portalu Facebook.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie w chwili jego rozpoczęcia,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające aktywne konto w serwisie
Facebook.

3.

Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad
opisanych w Regulaminie.

5.

Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje
wszelkie zasady w nim opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych
w serwisie Facebook, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikowania jego
wyników na stronie internetowej Organizatora, w Social Mediach Organizatora: YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, w związku z popularyzacją statystyki publicznej i jej roli
w życiu społeczeństwa.

6.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek służb statystyki publicznej:
a.
b.

Głównego Urzędu Statystycznego,
Urzędów Statystycznych,

c.

Zakładu Wydawnictw Statystycznych,

d.

Centrum Informatyki Statystycznej,

e.

Centralnej Biblioteki Statystycznej imienia Stefana Szulca,

f.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance,

g.

Członkowie Jury konkursowego,

jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
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§5 OCENA PRAC
1.

Podczas wyłaniania zwycięzców będą brane pod uwagę tylko osoby, które:
a.

są zarejestrowanymi i zalogowanymi użytkownikami portalu społecznościowego Facebook,

b.

zaobserwowały i polubiły profil na Facebooku Organizatora,

c. udzielą poprawnej odpowiedzi na zadanie konkursowe zadane w danej turze (o jej poprawności
będzie decydować zgodność z kluczem odpowiedzi) w formie komentarza, bezpośrednio pod
postem konkursowym z zadaniem.
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zgłoszenie w danej turze. Osoby, które prześlą kilka
zgłoszeń nie będą brane pod uwagę, przy wyłanianiu zwycięzców.
3. Zamieszczając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że jest jego autorem i nie narusza praw osób
trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia w razie uzyskania przez
Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.
4. Uczestnik z chwilą zamieszczenia zgłoszenia na zadanie konkursowe udziela Organizatorowi
bezwarunkowo, bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i bez dodatkowego wynagrodzenia,
niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora, Jury, z przekazanego przeze niego
zgłoszenia, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu
wyłonienia jego zwycięzców oraz opublikowania jego wyników. Licencjobiorca może upoważnić
inne osoby do korzystania ze zgłoszenia w zakresie uzyskanej licencji.
§6 POWOŁANIE I TRYB PRACY JURY KONKURSU
1.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu, przyznaniu nagród i upominków decyduje Jury Konkursu,
zwane dalej „Jury”, powołane w tym celu przez Organizatora spośród pracowników jednostek
służb statystyki publicznej.

2.

Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę w szczególności: poprawność merytoryczną,
zgodność z tematem oraz oryginalność i wskazuje 10 pierwszych zgłoszeń zawierających
poprawne odpowiedzi .Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.

3.

Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

4.

Jury sporządza ze swej działalności protokół.

5.

Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Jury.

§7 NAGRODY
1.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2.

Wyłonionym zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane zestawy upominków będących materiałami
promującymi Powszechny Spis Rolny 2020 o wartości nie przekraczającej 200,00 zł.

3.

W każdym z zadań konkursowych zostanie ogłoszona lista nagród i wyłonionych 10 zwycięzców.
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4.

O przyznaniu nagrody Organizator będzie informował w formie odpowiedzi na komentarz
zgłoszeniowy uczestnika.

5.

O formie przekazania nagród organizator poinformuje zwycięzców w terminie późniejszym.

§8 WYMOGI KONKURSOWE
1.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu.

2.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą Uczestnika na podanie jego imienia i nazwiska
umieszczonego w profilu na Facebooku w celu publikacji wyników Konkursu.

3.

Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie jego trwania, zgłoszenia konkursowe
nadsyłane po zakończeniu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

§9 HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1.

Konkurs ma charakter cykliczny i obejmuje serię postów konkursowych, publikowanych na profilu
na Facebooku Organizatora.

2.

Konkurs trwa od 28.09.2020 do 30.11.2020.

3.

Posty konkursowe publikowane będą na profilu Facebook Organizatora raz w tygodniu od
28.09.2020 do 30.11.2020. W każdym z postów konkursowych będzie uwzględniony czas
przyjmowania odpowiedzi.

4.

Wyniki każdej tury będą publikowane w ciągu 2 dni roboczych od

momentu zakończenia

przyjmowania odpowiedzi na zadanie konkursowe.
5.

Zwycięzcy będą wyłaniani raz w tygodniu, oddzielnie dla każdej z tur konkursowych.

6.

Łącznie Organizator planuje opublikować maksymalnie 10 postów konkursowych.

7.

Zadania konkursowe będą przybierać różne formy i będą wymagały zróżnicowanych odpowiedzi.
O formie udzielania odpowiedzi na zadanie konkursowe Organizator będzie informował we wpisie
z samym zadaniem.

§10 UWAGI KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz nierozstrzygnięcia Konkursu
w przypadku zbyt małej ilości przesłanych zgłoszeń lub innym uzasadnionym przypadku.

2.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje
prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konkursu, bądź jego odwołania w przypadku
zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują
z tego tytułu żadne roszczenia.
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4.

Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook poprzez
udostępnienie im informacji o niniejszym Konkursie opublikowanych na profilu Organizatora na
portalu Facebook. Powyższe pozostaje bez wpływu na ocenę odpowiedzi na zadanie konkursowe.

5.

Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobre imię Organizatora.

6.

Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu w celu ustalenia sposobu przekazania
nagród.

7.

Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

8.

Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu pt. „PSR bez tajemnic”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
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”), informuje się o zasadach oraz o przysługujących
Uczestnikom Konkursu prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
I.
Administrator
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Prezes GUS - al. Niepodległości
208., 00-925 Warszawa
II.
Inspektor ochrony danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) :
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
administratora, w tym realizacji praw wynikających z RODO.
III.
-

IV.

V.

VI.

VII.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielenia zgody, w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu pt. „PSR bez tajemnic”,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 17 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 443) tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest
umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie, opublikowania jego wyników w sieci Intranet
Organizatora, na stronie internetowej Organizatora, w Social Mediach Organizatora:
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, w związku z popularyzacją statystyki
publicznej i jej roli w życiu społeczeństwa obywatelskiego, w tym popularyzacją wiedzy o
Powszechnym Spisie Rolnym 2020,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w celu archiwizacji dokumentów;
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów
wskazanych w pkt III.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz podmioty współpracujące,
w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz
przechowywanie dotyczącej go dokumentacji, a także w związku z upublicznieniem jego wyników,
, w przypadku imienia i nazwiska - nieograniczony krąg odbiorców.
Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a po
jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach1 oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych2.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743)
2
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VIII.

IX.

Podane przez Uczestników Konkursu dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą
do zautomatyzowanej decyzji.
Prawa Uczestnika Konkursu, którego dane dotyczą
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- do usunięcia danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zdaniem Uczestnika
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę
poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
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