
REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU „Rolniku, spisz się sam” 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Konkurs ma na celu promowanie wiedzy na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Gdańsku z siedzibą przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk 
(zwany dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagród jest Organizator. 
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na Profilu społecznościowym Organizatora w serwisie 
Facebook pod adresem https://www.facebook.com/urzadstatystycznywgdansku/.  
5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa pomorskiego, biorący udział w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020. 
7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa. 
8. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela 
serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na 
potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 
9. Organizator oświadcza, iż organizowany na Profilu Organizatora Konkurs nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
przewidzianą w ustawie z dnia 12 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
10. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami 
uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak 
spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział 
w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić 
od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie 
dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 
11. Przesłanie wiadomości elektronicznej  jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie 
oraz akceptacją Regulaminu. 
12. Nadzór nad prawidłowością, przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora. 
§ 2 Warunki uczestnictwa 
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. 
2. Konkurs trwa od dnia 8 do 15 września 2020. 
3. Warunkiem wzięcia udziału jest: 
a. dokonanie samospisu przez Internet; 
b. przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do Organizatora w terminie do 15 września 2020. 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na 
opublikowanie imienia i nazwy miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców Konkursu. 
§ 3. Zasady przyznawania nagród 
1. Zwycięzcami konkursu zostanie pierwsze sto osób, które dokona samospisu internetowego w terminie 
8-15 września 2020 i prześle zgłoszenie do Organizatora. Temat wiadomości powinien brzmieć: PSR 2020, 
a w treści wiadomości: „Spisałem się i czekam na upominek.” Należy również podać numer swojego 
gospodarstwa rolnego oraz dane do wysyłki nagrody. 
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem 
wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie. 
3. Informacja o wygranej – wyłonieniu Zwycięzców zostanie umieszczona także w komentarzu pod postem 
konkursowym. 
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora w obrębie granic Polski. 
5. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty zakończenia 
konkursu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych 
danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda 
przepada. 
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 
§ 4. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku,  
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, adres email: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl, tel. 58 768 31 00. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 
2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USGDK@stat.gov.pl, 
2.2. listownie na adres: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk. 
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3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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”), tj. na podstawie 
zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu. 
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedyne w związku z ich udziałem w konkursie, w 
tym wydaniem nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych Uczestnika na podstawie zgody 
Uczestnika. Fakt udziału w Konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem takiej zgody. 
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. jego organizacji, 
a także wydania nagród Zwycięzcom oraz czynności związanych z zakończeniem konkursu. 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem odbioru nagrody w Konkursie i jest dobrowolne. Brak 
podania danych osobowych spowoduje brak możliwości obioru nagrody. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom konkursu przysługują prawa, o których 
mowa w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.: 
• prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 
• prawo do sprostowania danych 
• prawo do usunięcia danych 
• prawo do ograniczenia przetwarzania 
• prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu 
przetwarzania 
• prawo do sprzeciwu. 
8. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
9. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 
10. Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 
§ 6. Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora, termin rozpatrzenia 
reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. 
O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie 
https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,196,1.html. Zmiany nie będą 
naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą. 


