
CZYTAM, SZUKAM I WYGRYWAM – SPISOWY KONKURS NA FB 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 
ORGANIZATOR 

Organizatorem Spisowego Konkursu Czytam, szukam i wygrywam w serwisie Facebook zwanego dalej 
„Konkursem” jest Urząd Statystyczny w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 
 

§ 2 
CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat spisów powszechnych, umiejętności korzystania z baz 
danych, Portalu Informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, w których prezentowane są dane ze spisów i z innych badań realizowanych przez statystykę 
publiczną. Celem konkursu jest również zachęcenie do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań (NSP 2021) różnych grup mieszkańców. 
 

§ 3 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Konkurs organizowany jest w 8 edycjach dla pełnoletnich użytkowników FB zamieszkałych na terytorium 
Polski w okresie od 30 sierpnia do 17 września 2021 r. 
4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie w chwili jego rozpoczęcia, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające aktywne konto w serwisie Facebook, 
za wyjątkiem pracowników Organizatora.  
5. 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.  
6. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.  
7. Organizator oświadcza, iż organizowany na Profilu Organizatora Konkurs nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
przewidzianą w ustawie z dnia 12 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
 

§ 5 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 
2. jak najszybsze przesłanie odpowiedzi na pytanie zawarte w poście konkursowym na adres mailowy 
Organizatora Konkursu: KONKURSYUSWaw@stat.gov.pl wpisując w temacie: Czytam, szukam i wygrywam – 
spisowy konkurs na FB i numer pytania. 
 

§ 6 
WYMOGI KONKURSOWE 

1. Wymogiem konkursowym jest zapoznanie się z materiałami konkursowymi na stronie Urzędu 
Statystycznego w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/. 
2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie umieszczone w poście konkursowym 
na profilu społecznościowym Organizatora Konkursu w serwisie Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie, które publikowane będzie w następujących 
dniach: 30.08, 1.09, 3.09, 7.09, 9.09, 13.09, 15.09, 17.09. 
3. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń z kilku kont na Facebooku. 
4. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na dowolną liczbę pytań konkursowych (edycji).  
5. Wysłanie odpowiedzi na adres konkursowy: KONKURSYUSWaw@stat.gov.pl jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie oraz akceptacją Regulaminu. 
6. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie 
imienia i nazwiska (nazwy profili zwycięzców) na liście zwycięzców Konkursu.  



7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 
strony Facebooka.  
 

§ 7 
ZWYCIĘZCY KONKURSU 

1. Zwycięzcami w Konkursie są pierwsze 3 osoby, których prawidłowe odpowiedzi zostaną przesłane na 
adres konkursowy do Organizatora Konkursu. 
2. Publikacja poprawnej odpowiedzi po każdym zadaniu następuje przed publikacją kolejnego zadania 
konkursowego na profilu społecznościowym Urzędu Statystycznego w Warszawie 
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie pod postem konkursowym i ta informacja 
kończy edycję.  
3. Lista nagrodzonych osób w każdej edycji – nazwy profili Zwycięzców zostaną opublikowane na fanpage 
Urzędu Statystycznego w Warszawie https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie do 
kolejnej edycji Konkursu. 
 

§ 8 
NAGRODY 

1. Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.  
2. Nagrodą w Konkursie jest Power Bank VIP 10000mAh i drobne gadżety spisowe NSP 2021. 
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej mailem z adresu 
KONKURSYUSWaw@stat.gov.pl po zakończeniu edycji.  
4. W celu przekazania nagród, Zwycięzcy w ciągu 3 dni od daty wysłania wiadomości mailowej przez 
Organizatora o wygranej powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres odbiorcy nagrody. 
5. W przypadku nie dotrzymania ww. terminu, nagroda nie zostanie wysłana. 
6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie uzgodnionym indywidualnie. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany 
danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.  
8. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie 
granic Polski.  
 

§ 9 
TERMINARZ KONKURSU 

30 sierpień 2021 r. – ogłoszenie Konkursu, publikacja Regulaminu i pierwszego zadania konkursowego. 
17 wrzesień 2021 r. – publikacja ostatniego zadania konkursowego. 
 

§ 10 
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. 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. 
 

§ 11 
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 nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie 
obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia.  



3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych 
przyczyn. 
4. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 
jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 


