Regulamin konkursu „Spisz się przed sesją! – NSP 2021 – dlaczego to ważne?”
1.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Spokojnej 1,
65-954 Zielona Góra (zwany dalej „Organizatorem”).

2.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Lubuski
Ośrodek Badań Regionalnych.

3.

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).

4.

Konkurs odbędzie się 30 kwietnia, 13 maja i 14 czerwca 2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.

5.

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego
(zwanych dalej uczestnikiem).

6.

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

7.

Cel Konkursu:

8.

9.

a.

Promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

b.

Zwiększenie świadomości społecznej na temat badań społecznych

c.

Popularyzacja statystyki

Zasady konkursu:
a.

Konkurs zostanie przeprowadzony podczas zajęć edukacyjnych, które odbędą się w ramach
cyklu „Spisz się przed sesją!”. Studenci będą mogli rozwiązać krótki test konkursowy on-line
zawierający 15 pytań, do którego link zostanie udostępniony po zakończeniu teoretycznej
części zajęć na komunikatorze spotkania.

b.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w dniu 30 kwietnia, 13 maja lub
14 czerwca br. wziąć udział w teoretycznej części zajęć. Pytania konkursowe zawarte
w formularzu będą dotyczyły teoretycznej części spotkania.

c.

Za każdą poprawną odpowiedź w teście Uczestnik uzyskuje jeden punkt.

d.

Uczestnik może wypełnić formularz w ciągu 15 min. od udostępnienia linku i pojawienia się
pytań wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

Każdy uczestnik konkursu uzupełnia w formularzu konkursowym imię i nazwisko oraz adres e-mail.

10. Zwycięzcami Konkursu zostaną̨ trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku
równiej ilości uzyskanych punktów o zwycięstwie decyduje czas przesłania odpowiedzi.
11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury.
12. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
13. Nagrodami w konkursie są:
a.

I miejsce: głośnik Bluetooth, Powerbank, torba płócienna

b.

II miejsce: plecak, Powerbank, torba płócienna

c.

III miejsce: pendrive 128 USB, Powerbank, torba płócienna

14. O wygranej w konkursie zwycięzca oraz pozostali zdobywcy nagród zostaną poinformowani drogą
mailową.
15. Nagrody zostaną przekazane w terminie i miejscu uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą a organizatorem,
po uprzednim kontakcie mailowym/telefonicznym.
16. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, pod
numerem telefonu 68 322 31 23.

17. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych
przyczyn.
18. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
19. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym poszanowaniem prawa do prywatności.
20. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,
ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra, adres email: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl, tel. 68 32 23 112.
21.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można
skontaktować się:
a)
b)

za pośrednictwem adresu email: IOD_USZGR@stat.gov.pl,
pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra.

22. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wynikających z regulaminu
konkursu, w tym w celu poinformowania o ewentualnej wygranej oraz wysyłki nagrody.
23. Organizator wprowadził i stosuje wymagane prawem właściwe środki techniczne, organizacyjne oraz
proceduralne w zakresie ochrony danych osobowych, realizując wytyczne i obowiązki wynikające
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
24. Przekazanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie do podmiotów bezpośrednio obsługujących
Konkurs np. firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
26. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
27. Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
28. Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „Spisz
się przed sesją! – NSP 2021 – dlaczego to ważne?”.

