REGULAMIN KONKURSU
PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
W KANALE SAMOSPISU
§ 1 ORGANIZATOR
1.

2.
3.
4.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia
konkursu na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu,
promującego Powszechny Spis Rolny 2020, pt.: „Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”, zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie,
Al. Niepodległości 208, zwany dalej „Organizatorem”.
Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem Konkursu sprawuje Departament Edukacji
i Komunikacji przy współpracy z Departamentem Administracyjno-Budżetowym, Departamentem
Rolnictwa oraz Centrum Informatyki Statystycznej w GUS.
Przeprowadzenie i promocję konkursu na terenie danego województwa realizują upoważnieni
na podstawie pełnomocnictwa Prezesa GUS dyrektorzy urzędów statystycznych.
§ 2 ADRESACI KONKURSU
Adresatami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są gminy w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713), na terenie których znajdują
się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, przeprowadzanym w terminie
od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1728 z późn. zm.), których
to użytkownicy gospodarstw rolnych dokonają samospisu internetowego w okresie od 1
września do 30 listopada 2020r.
§ 3 CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1) włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w trakcie trwania
Powszechnego Spisu Rolnego 2020, m. in. poprzez działania promocyjne PSR 2020, jego
propagowanie i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym,
2) zintensyfikowanie metody samospisu jako prostej i bezpiecznej metody wypełnienia
obowiązku spisowego,
3) osiągnięcie jak najwyższego odsetka spisanych użytkowników gospodarstw rolnych
poprzez samospis internetowy na terenie gmin,
4) budowanie wśród obywateli świadomości odpowiedzialności za państwo,
5) wyłonienie i nagrodzenie gmin o najwyższym wskaźniku samospisu na terenie danego
województwa.
§ 4 ZADANA KONKURSOWE
Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby użytkowników
gospodarstw
rolnych
do
dokonywania
samospisu
internetowego
prowadzonego
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego. Propagowanie PSR 2020 i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku
spisowym, aktywizowanie społeczności lokalnych, zwiększenie natężenia działań promocyjnych
PSR 2020.
§ 5 WYMOGI KONKURSOWE

1.
2.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do umieszczania na wszelkich materiałach konkursowych
promujących konkurs m. in. na plakatach, ulotkach, banerach, logo PSR, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu (zgodnie z obowiązującymi zasadami identyfikacji wizualnej).
Uczestnik konkursu przesyła zgłoszenie do udziału w konkursie stanowiące załącznik nr 2 na
adres e-mail urzędu statystycznego znajdującego się na terenie województwa, na obszarze
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3.

4.
5.

którego położona jest dana gmina. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez Uczestników do
25 listopada 2020r.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub upoważniona osoba po ustaleniu z Komitetem
konkursowym danego urzędu statystycznego są zobowiązani do odbioru nagród rzeczowych
z urzędu statystycznego znajdującego się na terenie województwa, na obszarze którego
położona jest nagrodzona gmina.
Przekazanie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu, podpisanym przez osobę o której mowa w ust. 3 oraz dyrektora
urzędu statystycznego odpowiednio w każdym województwie.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą Uczestnika na nieodpłatne publikacje, dozwolony
użytek publiczny treści, materiałów, zdjęć, filmów z przekazania nagród, o których mowa w ust. 3
itp. publikowanych przez Organizatora, jak również przez podległe Prezesowi GUS jednostki
statystyki publicznej pod różnymi postaciami w sieci Intranet, na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oraz w formie
wydruku czy publikacji.
§ 6 HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1.
2.
3.

Konkurs przeprowadzony zostanie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Wyłonienie zwycięskich gmin nastąpi do 15 grudnia 2020 r.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania w przypadku
zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników. Uczestnikom nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 7 SPOSÓB OCENIANIA

1.

2.

3.
4.

Wskazanie wygranych gmin dokonane zostanie na podstawie przygotowanej przez Centrum
Informatyki Statystycznej aplikacji cyfrowej do monitorowania liczby osób, które się spiszą
w kanale samospisu, w stosunku do liczby osób zobowiązanych do spisania się na terenie danej
gminy. CORstat_Rol generuje codziennie raporty z liczbą i odsetkiem spisanych użytkowników
w gminach.
Na podstawie wskaźnika samospisu internetowego zostaną wyłonione zwycięskie gminy.
Wskaźnik samospisu internetowego obliczony będzie w każdym województwie w następujący
sposób:
a. ułożony zostanie ranking gmin według liczby użytkowników, którzy dokonali samospisu.
Gminy otrzymają rangi od 1 do n (kolejne liczby naturalne), przy czym gmina
o największej liczbie spisanych użytkowników otrzyma rangę 1,
b. ułożony zostanie ranking gmin według odsetka użytkowników, którzy dokonali
samospisu. Gminy otrzymają rangi od 1 do n (kolejne liczby naturalne), przy czym gmina
o największym odsetku spisanych użytkowników otrzyma rangę 1,
c. dla każdej gminy rangi z obu rankingów zostaną dodane i podzielone przez 2. Uzyskana
średnia ranga to wartość wskaźnika samospisu internetowego.
Zwycięskimi gminami w każdym województwie będą gminy, które uzyskają wartość wskaźnika
samospisu internetowego najbliższą 1.
Prawidłowości odczytu wskaźnika samospisu internetowego dokona Jury konkursu.
§ 8 POWOŁANIE I TRYB PRACY JURY KONKURSU

1.
2.
3.

4.
5.
6.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu i przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu, zwane dalej
„Jury”, powołane w tym celu przez Organizatora spośród pracowników Organizatora.
Zadaniem Jury jest dokonanie oceny prawidłowości odczytu wskaźnika samospisu, o którym
mowa w § 7 ust. 2.
W skład Jury wchodzą: co najmniej dwóch przedstawicieli Departamentu Edukacji i Komunikacji
w GUS, co najmniej dwóch przedstawicieli Departamentu Rolnictwa w GUS, co najmniej dwóch
przedstawicieli Centrum Informatyki Statystycznej, jeden przedstawiciel Departamentu Systemów
Teleinformatycznych Geostatystyki i Spisów w GUS.
Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Jury sporządza ze swej działalności protokół.
Na szczeblu wojewódzkim upoważniony dyrektor urzędu statystycznego powołuje co najmniej
trzyosobowy Komitet konkursowy, do zadań którego będzie należało m. in.:
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7.

a) promowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim,
b) zorganizowanie odbioru z GUS nagród rzeczowych i przekazanie ich gminom na
podstawie protokołów przekazania,
c) bezpośredni kontakt z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta lub upoważnioną
osobą nagrodzonej gminy, w celu ustalenia terminu i trybu wręczenia nagród,
d) sporządzenie sprawozdania merytorycznego z Konkursu,
e) przyznanie nagrody specjalnej Prezesa GUS,
f) rozstrzyganie kwestii spornych na szczeblu wojewódzkim,
g) w przypadku zmiany regulaminu (w tym w przypadku rodzaju i ilości przyznanych nagród)
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie uczestników.
Członkowie Jury i Komitetów konkursowych nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach Jury i Komitetów konkursowych.
§ 9 NAGRODY

1. Wyłonionym zwycięzcom Konkursu, tj. pięciu gminom w każdym województwie za zajęcie
odpowiednio I, II, III, IV, i V miejsca, a łącznie 80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku
samospisu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.
2. Nagrody w konkursie zostaną zakupione przez Organizatora Konkursu. Nagrody dla zwycięzców
Konkursu stanowią:
a) za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-one, 2 urządzenia wielofunkcyjne;
b) za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 urządzenie
wielofunkcyjne;
c) za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 1 urządzenie
wielofunkcyjne;
d) za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
e) za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne.
3. 16 Komitetów konkursowych przyznaje także po jednej nagrodzie specjalnej Prezesa GUS
w każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem
statystycznym, wykazującą największą aktywność wśród społeczności lokalnej. Brane są pod
uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania PSR 2020 tj.
od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
4. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 urządzenia
wielofunkcyjnego.
5. Nie przewiduje się przyznania nagród ex aequo w Konkursie. W przypadku gdy w jednym
województwie zostaną wyłonione co najmniej dwie gminy o tym samym wskaźniku samospisu
internetowego (o tej samej średniej randze) o wyborze nagrodzonej gminy decyduje największa
bezwzględna liczba użytkowników gospodarstw rolnych spisanych w CAWI. Jeśli i ta liczba będzie
taka sama, to o wyborze nagrodzonej gminy decyduje najwyższy odsetek użytkowników spisanych
w CAWI, podany do trzech miejsc po przecinku.
6. Przeniesienie roszczeń gwarancyjnych następuje wraz z podpisaniem przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta lub upoważnioną osobę protokołu przekazania nagrody rzeczowej, który będzie
podstawą do składania przez nagrodzoną gminę roszczeń gwarancyjnych wobec producenta wraz
z wystawionym przez sprzedawcę (producenta) dokumentem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną).
7. Organizator nie udziela żadnego rodzaju rękojmi bądź gwarancji w stosunku do przekazanej
nagrody rzeczowej.
8. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek należności publicznoprawnych,
w szczególności podatków, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej.
9. Rodzaj i ilość nagród mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na mocy
jednogłośnej decyzji Jury, o czym uczestników niezwłocznie poinformuje Komitet konkursowy
odpowiednio w każdym województwie.
§ 10 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.
2.
3.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 grudnia 2020 r.
Lista zwycięskich gmin zostanie opublikowana na stronie www.spisrolny.gov.pl oraz w mediach
społecznościowych GUS i podległych Prezesowi GUS jednostkom statystyki publicznej.
Nagrodzone gminy zostaną powiadomione o przyznaniu nagród za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonicznie oraz listownie.
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§ 11 UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa
powszechnie obowiązującego lub podania nieprawdziwych danych Organizatorowi przysługuje
prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Regulamin oraz informacja o składzie Jury zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.spisrolny.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Wzór logo https://spisrolny.gov.pl/do-pobrania
Załącznik nr 2 Formularz Zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Wzór Protokołu przekazania nagrody rzeczowej
Załącznik nr 4 Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku
Załącznik nr 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu
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Załącznik nr 2 do Konkursu Prezesa GUS na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu
Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu pn. „KONKURS
PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE
SAMOSPISU”
Dane Uczestnika Konkursu
Nazwa gminy, siedziba
Powiat, w którym znajduje się
gmina
Województwo, w którym znajduje
się gmina
Imię i nazwisko, stanowisko
osoby reprezentującej
Uczestnika Konkursu
Dane kontaktowe do osoby
reprezentującej Uczestnika
Konkursu (telefon, adres e-mail)
Oświadczenia i zgody1

□

□
□

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu pn. „Konkurs Prezesa GUS na
gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu” i wyrażam
zgodę na jego postanowienia oraz na udział w Konkursie zgodnie z określonymi w nim
warunkami.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną stanowiącą zał. 5 do Regulaminu
Konkursu pn. „Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw
rolnych w kanale samospisu”.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………
(Miejscowość, data)

1

……………………………………
(Czytelny podpis osoby reprezentującej
Uczestnika Konkursu)

Właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 3 do Konkursu Prezesa GUS na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu
WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA NAGRODY RZECZOWEJ
w konkursie pt.: KONKURS PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODESTKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
W KANALE SAMOSPISU
Zgodnie z Regulaminem Konkursu z dnia …………………………, strony niniejszego protokołu ustalają, co następuje:
Stronami protokołu są:
1. Zwycięzca konkursu wyłoniony na podstawie Regulaminu Konkursu pt.: KONKURS PREZESA GUS NA GMINĘ
O NAJWYŻSZYM ODESTKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE SAMOSPISU –
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
zwany dalej Laureatem.
2.Organizator Konkursu - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości
208, zwany dalej Organizatorem
Na podstawie Regulaminu Konkursu został wyłoniony Laureat, któremu za zajęcie ………. miejsca przysługuje
nagroda rzeczowa:
Lp.

Rodzaj, typ nagrody rzeczowej

Ilość

Wartość
jednostkowa

Wartość ogółem

Oświadczenie Laureata:
Niniejszym oświadczam, że:
1) akceptuję warunki Konkursu organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie pt.:
KONKURS PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODESTKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE
SAMOSPISU
2) sprawdziłem przedmiot nagrody i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,
3) otrzymałem komplet dokumentów, na podstawie których możliwym jest skorzystanie z uprawnień
przysługujących z gwarancji,
4) kwituję odbiór wyżej wskazanej nagrody rzeczowej w dniu ………………………. i oświadczam, że opisane
w Regulaminie Konkursu zobowiązania Organizatora zostały w całości wypełnione.

..............................................................................................
pieczątka, podpis dyrektora urzędu statystycznego
reprezentującego Organizatora

………….……………………………..……………………….
pieczątka, podpis reprezentanta Laureata*

Sporządzono w 3-ch egz.:
1. Laureat
2. Organizator
3. dyrektor urzędu statystycznego
*podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu
terytorialnego.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu pt. „Konkurs Prezesa GUS
na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby odbierającej nagrodę
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w związku z uczestnictwem w konkursie
„Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale
samospisu” trwającym od 1 września do 30 listopada 2020 r., organizowanym przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego („Organizator”). Zgoda co do wykorzystania wizerunku udzielona zostaje
nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego
podczas udziału w Konkursie.
Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz
w celach informacyjnych Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Powyższe zgody udzielone zostają w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………...
Czytelny podpis
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu pt. „Konkursu Prezesa GUS na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU PREZESA GUS NA GMINĘ
O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE SAMOSPISU
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 prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Administrator

I.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Prezes GUS - Al. Niepodległości 208, 00-925
Warszawa
II.

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) :
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
administratora, w tym realizacji praw wynikających z RODO.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

III.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 24 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. dot.
działań popularyzujących spis rolny oraz obowiązków wynikających z przepisów powszechnie
obowiązujących, w tym prawa podatkowego, w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji
podatkowej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej oraz sporządzania dokumentacji
potwierdzającej wydania nagród przez organizatora na podstawie art. 462&1 KC jak i prowadzeniu
dowodów rachunkowych na podstawie art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz w celu archiwizacji
dokumentów;
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Informacje o odbiorcach danych osobowych

IV.

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz podmioty współpracujące, w tym
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz
przechowywanie dotyczącej go dokumentacji, a także w związku z upublicznieniem jego wyników,
prezentacją i publikacją prac konkursowych, publikacją zdjęć z wręczania nagród, w przypadku imienia
i nazwiska i wizerunku - nieograniczony krąg odbiorców.
V.

Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a po jego
upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 1
oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych2.

VI.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 246)
2
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Podane przez Uczestników Konkursu dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do
zautomatyzowanej decyzji.
Prawa Uczestnika Konkursu, którego dane dotyczą

VII.

-

VIII.

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zdaniem Uczestnika przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG,
oraz organizacjom międzynarodowym.
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