
REGULAMIN Konkursu pt. „W KOŁO PSR” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs pt. „W KOŁO PSR”, zwany dalej Konkursem. 

2. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów pieśni i tańca 

i stowarzyszeń, których celem jest działalności na rzecz krzewienia kultury i tradycji 

lokalnej, z województwa podkarpackiego. 

3. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

, zwany dalej Organizatorem a z jego ramienia Agencja EventLine jako Wykonawca 

4. Uczestnik, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, 

że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego treść.  

5. Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Uczestników na rzecz 

promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 poprzez zachęcenie użytkowników  

gospodarstw rolnych  do wzięcia w nim udziału. 

§ 2  

Zadanie Konkursu 

1. Konkurs polega na zachęceniu przez jego Uczestników jak największej liczby 

użytkowników gospodarstw rolnych do wypełnienia przez internet formularza 

Powszechnego Spisu Rolnego. 

§ 3  

Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązani są do dostarczenia do Organizatora 

wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 31.10.2020 r. (liczy się data wpływu do 

siedziby Organizatora). 

2. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

3. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, który przekaże Organizatorowi największą liczbę 

numerów gospodarstw rolnych, które dokonały samospisu przez internet.  

4. W przypadku dostarczenia identycznej liczby numerów decyduje data dokonania spisu. 

§ 4  

Terminy 

1. Termin nadsyłania Zgłoszeń rozpoczyna się dnia 21 października 2020 r., a kończy w dniu 

31 października 2020 r.  

2. Konkurs będzie przeprowadzony od 1.11.2020 r. do 31.11.2020 r. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagród 
telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w 

Rzeszowie oraz na profilu FB Urzędu 

 

 



§ 5 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora Konkursu 

Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz 

z oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych 

osobowych .  

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są: 
- za zajęcie I miejsca bon zakupowy o wartości 2000 zł. 
-za zajęcie II miejsca bon zakupowy o wartości 1500 zł. 
-za zajecie III miejsca bon zakupowy o wartości 1000 zł. 
-za zajęcie kolejnych 7 miejsc bony zakupowe o wartości 500 zł. 
Podatek od nagród po stronie wykonawcy. 
  
 
 

2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem/ Wykonawcą 

 

§ 7 

Uwagi końcowe 

1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w 
niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator. 
 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w 
regulaminie. 

 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

4. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów. 
 

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie 

 

6. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres wskazany wyżej lub  
e-mail: IOD_USRZE@stat.gov.pl  

 
7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w 

oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora 
 



8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez 
Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez 
opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych 
Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach 
społecznościowych Administratora. 
 
 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
do: 

 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: 

 i adres:. 

10. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych 
Konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie 
Organizatora.  


