REGULAMIN
Konkursu Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Jeden dzień z życia na wsi”
promującego Powszechny Spis Rolny 2020.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia
konkursu, którego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pt. „Jeden dzień z
życia na wsi”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Matejki 22,
70-530 Szczecin (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs odbywa się w terminie 02.11.2020 – 30.11.2020 r.
4. Termin nadsyłania filmów konkursowych mija 30.11.2020 r.
5. W przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego na wykonanie zadania konkursowego,
przesłane odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani
grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847).
7. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez
właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.,
jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Serwisu.
8. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje
Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie.
9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa (zwana dalej komisją).
W skład komisji wchodzą:
1. Magdalena Wegner
2. Agnieszka Brzezińska
3. Ewelina Konarska-Michalczyk.
10. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.
11. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: zgodność tematu pracy,
oryginalność, staranność wykonania, stopień trudności.
12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać max. 2 minutowy film, w którym zostanie
pokazany obraz współczesnej wsi lub działalności rolniczej.
3. Filmy nadesłane w Konkursie muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie,
nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie
filmu na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Film przesyła pełnoletni autor filmu lub przedstawiciel ustawowy małoletniego autora filmu,
akceptując tym samym warunki niniejszego Regulaminu.
5. Przystępując do konkursu autor filmu lub przedstawiciel ustawowy małoletniego autora filmu,
wyraża jednocześnie zgodę na jednorazową publikację nadesłanej pracy konkursowej na
stronie internetowej Urzędu Statystycznego oraz jego oficjalnych profilach na portalach
Facebook i Twitter, przy zachowaniu praw autorskich. W przypadku zaistniałych okoliczności,
których nie można było przewidzieć, autor zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich
nieodpłatnie na polach eksploatacji określonych w umowie.
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6. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki,
zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści,
niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych
osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do
prywatności, naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą
wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.
7. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody będzie przekazanie Organizatorowi wraz z
filmem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Druk oświadczenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest
równoznaczne z zapoznaniem się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
na
stronie
Urzędu
Statystycznego
w
Szczecinie
pod
adresem:
https://szczecin.stat.gov.pl/rodo/rodo-szczecin/. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przekazuje pełnoletni autor filmu lub przedstawiciel ustawowy małoletniego autora filmu.
8. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest także przekazanie Organizatorowi wraz z
filmem podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 (w przypadku uczestników
małoletnich) lub Załącznika nr 2a (w przypadku uczestników pełnoletnich).
9. Materiał konkursowy należy przesłać w wiadomości prywatnej poprzez aplikację Messenger
na profil Urzędu Statystycznego w Szczecinie - @UrzadStatystycznywSzczecinie.
10. Uczestnik nie może przesłać więcej niż jeden materiał filmowy.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Statystycznego w Szczecinie i jego
Oddziałów.
12. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną,
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie.
13. Udział w Konkursie niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa
lub zasadami współżycia społecznego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z
Konkursu i żądania zwrotu wydanej nagrody.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Uczestnika w
materiałach konkursowych w szczególności w przypadku, gdy treści te powodować będą
roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach
odpowiedzialność spoczywa w całości wyłącznie na Uczestnikach posługujących się takimi
materiałami.
15. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
16. Niedozwolone jest wysyłanie filmów konkursowych z kilku kont na Facebooku przez jedną
osobę.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i aplikacji
Messenger.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook.
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§ 3 ZWYCIĘZCY I NAGRODY
1. W konkursie zostanie nagrodzonych 6 autorów najciekawszych filmów; 3 osoby w grupie
wiekowej 15-25 lat, 3 - w wieku powyżej 25 lat.
2. W skład nagród, opatrzonych logo PSR2020, wchodzą :
- grupa wiekowa 15-25 lat:
•
za I miejsce: bezprzewodowe słuchawki JBL, plecak na laptopa,
bezprzewodowy głośnik JBL;
• za II miejsce: bezprzewodowe słuchawki JBL, plecak na laptopa;
• za III miejsce: bezprzewodowe słuchawki JBL, bezprzewodowa myszka;
- grupa wiekowa powyżej 25 lat:
•
za I miejsce: bezprzewodowy głośnik JBL; przenośny dysk,
bezprzewodowa mysz;
• za II miejsce: bezprzewodowy głośnik JBL; przenośny dysk;
• za III miejsce: bezprzewodowy głośnik JBL; bezprzewodowa myszka.
Zwycięzcy otrzymają dodatkowo zestaw wybranych gadżetów PSR2020.
3. Komisja może ponadto wyróżnić i nagrodzić prace, które nie zaklasyfikują się do nagrody
głównej, jednak będą charakteryzować się kreatywnością, oryginalnością lub ciekawą
techniką wykonania.
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich
Uczestników Konkursu.
5. Wyniki Konkursu zostaną przekazane przez Organizatora w formie wiadomości prywatnych
do zwycięzców oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu na
Facebook i Twitter.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do 14.12.2020 r.
7. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród w ciągu 21 dni od ogłoszeniu wyników.
8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej przesłanej do Organizatora za
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
9. W przypadku niedostarczenia kompletnych danych do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od
daty ogłoszenia zwycięzców, jak również w przypadku, gdy treść podanych danych
uniemożliwia skuteczne doręczenie nagrody zwycięzca traci prawo do nagrody.
10. Nagrody nie podlegają zamianie lub wymianie na jej równowartość pieniężną.
11. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych
profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, adres email:
SekretariatUSSzc@stat.gov.pl, tel. 91-459-77-00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora odbywa się drogą
elektroniczną na adres: IOP_USSZC@stat.gov.pl.
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
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4.

5.
6.
7.

8.

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) („RODO”), tj. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane jedynie w związku z ich udziałem w Konkursie,
tj. w celu jego organizacji, przeprowadzenia, a także przekazania nagród oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz po
zakończeniu Konkursu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania nagrody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych;
b. żądania ich sprostowania;
c. żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, aby dane były
przetwarzane;
d. ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań
określonych w konkursie;
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
uzyskanej zgody;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Organizatora.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Ewentualne reklamacje wraz z uzasadnieniem dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu
Uczestnik powinien zgłaszać w ciągu 7 dni na adres Organizatora;
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z
ważnych przyczyn, o czym będzie informował na swoim profilu Facebook i na stronie
internetowej. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konkursu, bądź jego odwołania w
przypadku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje na własnym
profilu Facebook oraz stronie internetowej. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku braku prac
konkursowych spełniających wymogi niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
https:// szczecin.stat.gov.pl/aktualnosci/konkursy-psr-2020
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych
uczestnika Konkursu.
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
2a. Oświadczenie uczestnika konkursu.
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