Konkurs prasowy

REGULAMIN

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Prasowego zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Statystyczny w Warszawie z siedzibą
przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.
§2
CEL KONKURSU
Konkurs jest elementem kampani promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Celem Konkursu jest
przypomnienie o obowiązku spisowym oraz wytworzenie wśród rolników przychylnego nastawienia do jego
wypełnienia.
§3
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Konkurs organizowany jest na łamach prasy regionalnej i lokalnej z obszaru województwa mazowieckiego
i odbędzie się w dwóch edycjach w okresie od 15 października do 15 listopada.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
§4
WYMOGI KONKURSOWE
1. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz załącznikami opublikowanymi na stronie
Urzędu Statystycznego w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/.
2. Konkurs polega na podaniu prawidłowego rozwiązania zadań związanych z rolnictwem i Powszechnym Spisem
Rolnym 2020. Zadania zostaną opublikowane w następujących gazetach: Tygodnik Siedlecki, Tygodnik
Ostrołęcki, Płońszczak, Twój Głos Garwolin, Tygodnik Nowodworski, Kurier W, Tygodnik Ciechanowski,
Tygodnik Płocki, Tygodnik 7 Dni Radom, Tygodnik Nowy Dzwon, Głos Węgrowa i Okolic, Dwutygodnik Jabłonka.
3. Rozwiązanie zadania należy dokonać przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptację
wszystkich oświadczeń na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/konkurs_prasowy
4. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie i prawidłową odpowiedź na każde z zadań.
5. Rozwiązania przysłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców.
6. Rodziny pracowników Organizatora Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.
§5
ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Zwycięzcami w Konkursie jest dziesięciu czytelników każdej z gazet wymienonych w § 4 pkt. 2, których
prawidłowe odpowiedzi zostaną dostarczone jako pierwsze.
2. Ogłoszenie zwycięzców zostanie opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej, na stronie internetowej Urzędu
Statystycznego w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ oraz na
fanpage Urzędu Statystycznego w Warszawie https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie, do
23 listopada 2020 r.

§6
NAGRODY
1.

Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.

2.

Nagrodami w Konkursie są zestawy atrakcyjnych gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020.

3.

Nagrody zostaną przesłane na adres do korespondencji wskazany w zgłoszeniu po ogłoszeniu wyników.

4.

Nagrody nie podlegają wymianie.
§7
TERMINARZ KONKURSU

15.10.2020 r. – publikacja Regulaminu i ogłoszenie Konkursu.
15.11.2020 r. – termin nadsyłania odpowiedzi.
23.11.2020 r. – ogłoszenie listy osób nagrodzonych w Konkursie.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYRAŻANIE ZGODY
1. Administratorem danych osobowych uczestników w Konkursie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa (Załącznik nr 1).
2. Przetwarzanie obejmować będzie następujący zakres danych:
Imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a także następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie oraz usuwanie tych danych.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie rozwiązania jest równoznaczne z: akceptacją Regulaminu
Konkursu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniem się z Klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu w okresie do 3 miesięcy po
zakończeniu Konkursu, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych przyczyn.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak
i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

