Regulamin konkursu
dla rachmistrzów w województwie opolskim
„RACHMISTRZ SPISUJE – NAGRODY ZYSKUJE”

Organizatorem konkursu: „Rachmistrz spisuje – nagrody zyskuje” zwanego dalej „konkursem” jest Urząd
Statystyczny w Opolu.
Cel konkursu:
1. Osiągniecie wysokiej kompletności danych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021.
2. Zwiększanie zaangażowania rachmistrzów terenowych w realizacji spisu ludności.
3. Promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 .
4. Popularyzacja statystyki.
Uczestnicy konkursu: rachmistrzowie realizujący Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na
terenie województwa opolskiego.
Opis konkursu: Konkurs polega na poprawnym zrealizowaniu największej liczby ankiet spisowych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (licząc tylko ankiety prawidłowo
zrealizowane).
Terminy: Konkurs będzie trwał w dniach 01.07-15.07.2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
20.07.2021 r. Przewidujemy dodatkowe edycje konkursu.
Nagrody:
1. Nagrodzonych zostanie pięciu rachmistrzów, którzy zrealizują największą liczbę poprawnych
ankiet spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
2. Nagrodą będzie zestaw upominków promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021:
 głośnik JBL, power bank, koc piknikowy, ręcznik szybko schnący, parasol.
3. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przekazane osobiście.
Komisja konkursowa:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja konkursowa (zwana dalej Komisją),
powołana przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy.
4. Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w Komisji.
Ogłoszenie wyników: Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana uczestnikom konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
2. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu konkursu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
– Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu.

Załączniki:
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Oświadczenie Uczestnika Konkursu.
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Załącznik 1 do Regulaminu
Konkursu „Rachmistrz spisuje –nagrody zyskuje”
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”, informuje się o 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 wiedzy o statystyce.
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.
V Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
i zniszczone niezwłocznie po jego zakończeniu.
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@stat.gov.pl
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Załącznik 2 do Regulaminu
Konkursu pt. „Rachmistrz spisuje – nagrody zyskuje”
OŚWIADCZENIE

IMIĘ I NAZWISKO

Nr identyfikatora
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i wyrażam zgodę na jego postanowienia
oraz na udział w Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
pt. „Rachmistrz spisuje – nagrody zyskuje”, z siedzibą przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, na
zasadach określonych w rozporządzeniu 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, w związku z udziałem w Konkursie pt. „Rachmistrz spisuje – nagrody zyskuje”, jego
promowaniem, publikacją jego wyników, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie
dotyczą.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą
w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu pt. „Rachmistrz spisuje – nagrody zyskuje” i wyrażam
zgodę na wszystkie postanowienia w niej zawarte.
4. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………..…
Miejscowość i data

…………….……………………………….…
Czytelny podpis
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