Akcja NAJSZYBSI W PSR KAŻDEGO DNIA

REGULAMIN

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Akcji Najszybsi w PSR każdego dnia zwanej dalej „Akcją” jest Urząd Statystyczny w Warszawie
z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.
§2
CEL KONKURSU
Celem Akcji jest zachęcenie użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa mazowieckiego do
spisania się przez Internet na stronie spisrolny.gov.pl, promocja PSR 2020 oraz wytworzenie wśród rolników
przychylnej atmosfery do Powszechnego Spisu Rolnego.

§3
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Akcja przeprowadzana jest na podstawie niniejszego dokumentu.
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

§4
UCZESTNICY AKCJI
Akcja adresowana jest dla użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
którzy po skutecznym zakończeniu wypełnieniu formularza spisowego przez Internet dokonają zgłoszenia do
akcji tego samego dnia.
§5
WYMOGI UDZIAŁU W AKCJI
1. Zapoznanie z materiałami informacyjnymi akcji na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie pod adresem:
https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/.
2. Warunkami udziału w Akcji są:
2.1.

Skuteczne

wypełnienie

formularza

Powszechnego

Spisu

Rolnego

na

stronie:

https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations , zakończone zamknięciem ankiety.
2.2. Dokonanie zgłoszenia do Akcji na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr
UWAGA! W zgłoszeniu należy podać nr gospodarstwa rolnego widniejący w liście Prezesa GUS lub
wyświetlający się w formularzu spisowym jako pierwsze pole w dziale Dane Identyfikacyjne „Numer
gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych”. Szczegóły gdzie znaleźć numer gospodarstwa opisane
są w Załączniku nr 2 do Regulaminu – w Instrukcji znalezienia numeru gospodarstwa.
3. Użytkownik gospodarstwa rolnego może wysłać zgłoszenie udziału w Akcji tylko w dniu zakończenia
wypełniania formularza spisowego.
4. Użytkownik gospodarstwa rolnego może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.

§6
NAGRODY ZA UDZIAŁ W AKCJI
1. Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.
2. Nagrodzonymi zostanie 50 pierwszych osób, które w jednym i tym samym dniu zakończą wypełnianie
formularza Powszechnego Spisu Rolnego oraz przyślą zgłoszenia do Akcji.
3. Nagrodą za udział w Akcji będzie jeden z wymienionych upominków: koc piknikowy, duży ręcznik bawełniany,
czapka firmowa z daszkiem, skarbonka oraz parasol przeciwdeszczowy.
4. Numery gospodarstw, których użytkownicy otrzymają nagrody, zostaną opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Statystycznego w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ co
najmniej raz w tygodniu od momentu rozpoczęcia Akcji.
5. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w grudniu 2020 roku.
6. Nagrody nie podlegają wymianie.
§7
TERMINARZ AKCJI
7. Akcja rozpoczyna się w momencie ogłoszenia.
8. Ostatnie zgłoszenia przyjmowane będą 30 listopada 2020 roku.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYRAŻANIE ZGODY
1. Administratorem danych osobowych uczestników w Akcji 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, nr gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych oraz adres zamieszkania, a także
następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie oraz
usuwanie tych danych.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z: akceptacją Regulaminu
Akcji, 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 Akcji w okresie do 3 miesięcy po
zakończeniu Akcji, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora Akcji wyłącznie w celu
przeprowadzenia Akcji, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Akcji 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 do zmiany zapisów Regulaminu, w tym: przesunięcia, przedłużenia lub
przerwania Akcji z ważnych przyczyn.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Akcji, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak
i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

