
 
Regulamin Konkursu  

na fanpage’u Urzędu Statystycznego w Opolu 
„Co zyskujemy dzięki Powszechnemu Spisowi Rolnemu?” 

 
Organizator: 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia 
konkursu „Co zyskujemy dzięki Powszechnemu Spisowi Rolnemu” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, zwany 
dalej „Organizatorem”. 

3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Urząd 
Statystyczny w Opolu.  

4. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu w zakresie działania portalu 
społecznościowego Facebook.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego 
przebiegu oraz o jego wynikach także na profilach Organizatora działających za pośrednictwem 
portalu Facebook, Twitter oraz na stronie internetowej działającej pod adresem 
https://opole.stat.gov.pl  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

6. 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: Urząd Statystyczny w Opolu 
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
SekretariatUSopl@stat.gov.pl 

7. 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).  

 
Cel Konkursu: 

1. Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród obserwatorów profili w mediach 
społecznościowych. 

2. Zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia badań statystycznych. 
3. Popularyzacja statystyki. 
4. Rozwijanie zainteresowania statystyką. 

 
Uczestnicy Konkursu:  

1. Użytkownicy portalu Facebook, którzy są obserwatorami profilu Urzędu Statystycznego w Opolu. 
2. 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. 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje 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: Facebook, Twitter  
w związku z popularyzacją Powszechnego Spisu Rolnego.  

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek służb statystyki publicznej. 
 

Opis Konkursu: 
Zadaniem uczestników Konkursu jest zamieszczenie w komentarzu pod konkursowym postem 
syntetycznej notatki wyjaśniającej jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020.  
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Terminy: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 8 listopada 2020 r. 
2. Odpowiedzi należy przekazywać za pośrednictwem profilu Facebook jako komentarz pod postem 

konkursowym w dniu 8 listopada 2020 r. w godz. od 8 .00 do 18.00. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 9 listopada 2020 r.  

 
Nagrody: 

1. Wyłonionym laureatom Konkursu zostanie przyznana nagroda, którą będzie zestaw upominków 
z logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

2. Nagroda (zestaw upominków): power bank, USB 32GB, myszka bezprzewodowa. 
3. Nagroda zostanie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, o czym Organizator 

poinformuje Uczestników drogą elektroniczną. 

 
Komisja konkursowa: 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 
(zwana dalej Komisją) spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Opolu. 

2. Komisja przy ocenie odpowiedzi będzie brała pod uwagę w szczególności: poprawność 
merytoryczną, zgodność z tematem i oryginalność, a także argumentację dotyczącą ważności 
danych statystycznych. 

3. Nagrodzone zostaną odpowiedzi trzech uczestników, których komentarze Komisja Konkursowa 
uzna za najbardziej poprawne merytorycznie, dobrze uargumentowane i oryginalne. 

4. Odpowiedzi nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane. 
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
6. Komisja sporządza ze swej działalności protokół, który w szczególności będzie zawierał 

uzasadnienie wyłonienia laureata. 
7. Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w Komisji. 

 
Ogłoszenie wyników: 

1. Laureaci będą powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
2. Wyniki zostaną podane do wiadomości w Social Mediach Organizatora Konkursu: Twitter  

i Facebook w dniu 9 listopada 2020 r. 
 

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. 
4. Uczestnik z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na pytanie konkursowe udziela Organizatorowi 

bezwarunkowo, bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i bez dodatkowego wynagrodzenia 
niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora, Komisji Konkursowej z przekazanych 
odpowiedzi na pytanie konkursowe w celu przeprowadzenia konkursu i opublikowania jego 
wyników. 
 

Uwagi końcowe: 
1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Konkursu, przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo  
do dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

2. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konkursu, bądź jego odwołania w przypadku 

zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. 
4. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 
5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu. 
6. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 



 
 
Załącznik: 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

 



 
Załącznik 1 do Regulaminu  

Konkursu „Co zyskujemy dzięki Powszechnemu Spisowi Rolnemu?” 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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 Opolu informuje zasadach  
oraz o przysługujących Uczestnikom Konkursu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
I Wskazanie administratora 
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  
w Opolu (45-064 Opole, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B). 
 
II Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 
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 statystyki publicznej w tym popularyzacja 
wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020, przeprowadzenie Konkursu, opublikowanie wyników. 
 
III Obowiązek podania danych osobowych 
Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak zgody  
na podanie danych osobowych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w Konkursie. 
 
IV Informacje o odbiorcach danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą udostępnianie Organizatorowi Konkursu w celu, o którym mowa  
w punkcie II. W związku z upublicznieniem jego wyników w przypadku imienia i nazwiska uczestnika – 
nieograniczony krąg odbiorców. 
 
V Okresy przetwarzania danych osobowych 
Państwa 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 archiwach oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych. 
 
VI Profilowanie oraz zautomatyzowanie podejmowania decyzji 
Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą  
do zautomatyzowanej decyzji. 
 
VII Prawa osoby, której dane dotyczą 
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania 
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
VIII Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
("EOG") lub organizacji międzynarodowych 
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz 
organizacjom międzynarodowym. 
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
przez Urząd Statystyczny w Opolu, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt 
z inspektorem ochrony danych osobowych: IOD_USOPL@stat.gov.pl 
 

 


