
R E G U L A M I N 
 
  § 1. Informacje podstawowe 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki prasowego konkursu 

popularyzującego Powszechny Spis Rolny w 2020 r. w prasie regionalnej (zwanego 

dalej “Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Lublinie z siedzibą przy  

ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. Konkurs odbędzie się w okresie wrzesień – listopad 2020 r. wg oddzielnego 

harmonogramu. 

5. Konkurs organizowany jest w Kurierze Lubelskim i Dzienniku Wschodnim. 

6. Celem konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które  

w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych, a także osoby fizyczne powyżej 13 roku życia - za zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, posiadające miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby 

współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także 

członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób. 

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2019 poz. 847) . 

 

§ 2. Zasady szczegółowe 

 

1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wejść na stronę 

internetową Urzędu Statystycznego w Lublinie https://lublin.stat.gov.pl/   

i odpowiedzieć na pytanie, które będzie zamieszczone na stronie internetowej pod 

https://lublin.stat.gov.pl/


zakładką Powszechny Spis Rolny 2020 Konkursy. Adres strony będzie podany w 

ogłoszeniu na łamach Kuriera Lubelskiego oraz Dziennika Wschodniego.  

2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 2 pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 

w danym dniu na zadane pytanie na e-mail: konkursPSR2020Lublin@stat.gov.pl .  

O kolejności zgłoszeń decyduje chwila otrzymania odpowiedzi przez Organizatora. 

3. W Konkursie można brać udział nieograniczoną liczbę razy, przy czym podczas 

jednego wywiadu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

 

§ 3. Zwycięzcy i Nagrody 

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie  

7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie na maila zwrotnego na 

adres, z którego wysłano odpowiedź. 

2. W treści powiadomienia o wygranej Organizator poinformuje Zwycięzcę 

Konkursu o rodzaju nagrody, spośród wymienionych w § 3 ust. 6 niniejszego 

regulaminu oraz konieczności i sposobie przesłania danych adresowych w celu 

umożliwienia wysyłki nagrody. Przesłanie danych adresowych jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5 niniejszego 

regulaminu. 

3. W wypadku nieskorzystania przez Zwycięzcę Konkursu z uprawnienia do wyboru 

nagrody, nagroda zostanie wybrana losowo spośród wymienionych w § 3 ust. 6 

niniejszego regulaminu. 

4. Nieprzesłanie danych adresowych przez Zwycięzcę Konkursu w ciągu 7 dni od 

daty powiadomienia o wygranej, zostanie poczytane jako zrzeczenie się 

uprawnienia do otrzymania nagrody. 

5. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, podany przez Zwycięzcę Konkursu, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

otrzymania danych adresowych przez Organizatora od Zwycięzcy Konkursu. 

6. Nagrodami w Konkursie są gadżety promujące Powszechny Spis Rolny 2020 

(m.in.. mysz bezprzewodowa, pendrive 128 GB, power bank, ładowarka indukcyjna, 

głośniki bluetooth).  



7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody 

pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść 

prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

§ 4. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  

w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 48, 20-283 Lublin, adres email: 

SekretariatUSLU@stat.gov.pl, tel. 71371 64 00.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym 

można skontaktować się: 

2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USLUB@stat.gov.pl,2. 

2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. 

Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin. 

 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 są przetwarzane jedyne w związku z ich udziałem w 

konkursie, tj. w celu jego organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród 

oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

5. Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. 

jego organizacji, a także wydania nagród Zwycięzcom Konkursu a wypadku złożenia 

reklamacji – przez okres konieczny do jej rozpatrzenia.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania 

nagrody.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do: 

7.1. dostępu do swoich danych, 

7.2. żądania ich sprostowania, 

7.3. żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, 

abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, 

mailto:IOD_USLUB@stat.gov.pl,2


7.4. ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub 

wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem 

posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je 

bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego 

przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

7.5. sprzeciwu co do przetwarzania danych wobec przetwarzania danych, co do 

danych których podanie jest dobrowolne, 

7.6. przenoszenia danych, 

7.7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie Państwa zgody. 

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 Urzędu 

Statystycznego w Lublinie: ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin. Termin 

rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.  

2. Wszelkie ewentualne 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://lublin.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw 

uczestników powstałych przed zmianą. 



5. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie  

https://lublin.stat.gov.pl.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu. 


