
REGULAMIN 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” z siedzibą w 

Olsztynie przy ul. Okopowej 15, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000065257, przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII  Wydział Gospodarczy  Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-020-68-35, REGON 000806855, zwane dalej 

Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 

2. Konkurs będzie zorganizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich osoby najbliższe, 

przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i 

rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

5. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

6. Konkurs trwa od 3 do 12 września 2018 roku. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, Uczestnik powinien zgłosić swoje uczestnictwo według 

instrukcji podanych na stronie www.sskpojezierze.olsztyn.pl/osn  do dnia 8 września 2018 

roku. 

2. Uczestnik musi posiadać telefon typu smartfon oraz zainstalowaną na nim dowolną aplikację 

służącą do skanowania kodów QR. 

§ 3 

Przebieg konkursu 

1. Na stronie internetowej www.sskpojezierze.olsztyn.pl/osn zostanie zamieszczona mapka z 

fragmentem Olsztyna, obejmująca teren, na którym znajdują się ulice, których patronami są 

osoby zasłużone w walce o polskość i niepodległość Warmii i Mazur. 

2. Na tym terenie, przy wybranych przez Organizatora dwunastu ulicach, zamieszczone zostaną 

kody QR, które po zeskanowaniu przekierują Uczestnika do karty z informacjami o patronie 

danej ulicy. 

3. Uczestnik musi samodzielnie dowiedzieć się, którzy patroni ulic z mapki są zasłużeni w walce 

o niepodległość, a następnie znaleźć kod QR umieszczony w przestrzeni miejskiej na tej ulicy. 

4. Na stronie internetowej www.sskpojezierze.olsztyn.pl/osn dnia 9 września 2018 roku o 

godzinie 12:00 zostanie zamieszczony test wiedzy dotyczącej osób opisanych na kartach. 

Uczestnik musi rozwiązać i wysłać test na adres mailowy podany na arkuszu testowym tego 

samego dnia tj. 9 września 2018 roku do godziny 24:00.  

5. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi w teście.  

6. W przypadku gdy kilku uczestników udzieli taką samą liczbę poprawnych odpowiedzi, o 

wyniku zdecyduje kolejność nadesłania testu. 
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7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o podsumowaniu konkursu i 

zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. 

8. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 12 września 2018 roku o godzinie 

12:00 w Ratuszu z udziałem patrona Konkursu prezydenta Piotra Grzymowicza. 

§ 4 

Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Nagrody określa Organizator, o czym 

uczestnicy będą powiadomieni poprzez materiały promujące wydarzenie: reklama w radio, 

plakaty, informacja w stronie www.olsztyn24.com,  informacja na stronie 

www.sskpojezierze.olsztyn.pl. 

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo 

do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 

3. Odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora.  

4. W przypadku nie zgłoszenia się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w 

terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i 

powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody w Konkursie. 

§ 5 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Okopowej 15, wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065257, przez Sąd Rejonowy w 

Olsztynie, VIII  Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 

739-020-68-35, REGON 000806855. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku 

realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 

3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres 

trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a 

także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń 

publicznoprawnych. 

4. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od 

Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania 

dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących 

informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, 

(iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma 

zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych 

osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu 
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nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a 

także jego konsekwencjach; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora 

niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 

zapomnianym”). 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących 

przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne 

z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już 

danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

e) przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO, tj. do otrzymania w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych 

dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu 

administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na 

podstawie zgody lub w związku z umową. 

5. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego 

wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 

ul. Okopowa 15, 10-075 Olsztyn lub (ii) droga e-mail na adres biuro@sskpojezierze.olsztyn.pl. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza 

przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO , Uczestnikowi przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie 

w formie pisemnej, na adres siedziby: ul. Okopowa 15, 10-075 Olsztyn. 

4. Regulamin ten dostępny jest na stronie www.sskpojezierze.olsztyn.pl/osn.  
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