
Regulamin konkursu „Krzyżówka spisowa” 

 
1. Organizatorem Konkursu „Krzyżówka spisowa” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd 

Statystyczny w Poznaniu (zwany dalej organizatorem). 
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej 

regulaminem). 
3. Konkurs trwa od 23 października do 16 listopada 2020 r., a udział w nim jest dobrowolny 

i bezpłatny.  
4. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 
5. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3 osobowa komisja konkursowa.  
6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego. 
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, ich 

współmałżonkowie, rodzice oraz dzieci.  
8. Konkurs jest prowadzony na łamach 13 gminnych gazet informacyjnych lub gminnych stronach 

internetowych w przypadku gdy gmina nie wydaje gazety. Kryterium wyboru gminy uczestniczącej 
w konkursie jest współczynnik realizacji Powszechnego Spisu Rolnego. 

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest rozwiązanie „Krzyżówki spisowej”.  
10. Po rozwiązaniu krzyżówki wypełniony „Kupon krzyżówkowy” należy sfotografować i przesłać 

w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB do dnia 16 listopada br. (do godz. 
24.00) na adres e-mail Konkurs_POZ@stat.gov.pl. 

11. Organizator nagrodzi pierwszych 13 uczestników konkursu, po jednym, w każdej z  gmin. 
12. Nagrodami w konkursie będą zestawy składające się z myszy bezprzewodowej i pendrive’a 

128 GB. 
13. Nagrody zostaną przesłane  laureatom konkursu pocztą na koszt organizatora. 
14. Laureaci w poszczególnych gminach zostaną ogłoszeni na stronach internetowych 

właściwych urzędów gmin oraz w terminie do 10.12.2020 r. na stronie internetowej i fanpage'u 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu.  

15. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody będzie przekazanie organizatorowi 
wypełnionego „Kuponu krzyżówkowego” wraz z  podpisanym „Oświadczeniem uczestnika 
konkursu” zawierającym zgodę na przetwarzanie danych uczestnika w zakresie jego imienia, 
nazwiska, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania.  

16. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zapoznaniem się z INFORMACIĄ O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, dostępną na:   
(https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalno
sc_edukacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf).  

17. Wzór „Oświadczenia uczestnika konkursu” dostępny jest pod adresem: 
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/krzyzowka-spisowa/ 

18. Podpisane „Oświadczenie uczestnika konkursu” należy sfotografować i przesłać w formacie 
JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB do dnia 16 listopada br. (do godz. 24.00) na adres 
e-mail Konkurs_POZ@stat.gov.pl. 

19. We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z organizatorem, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Konkurs_POZ@stat.gov.pl. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu 
z ważnych przyczyn. 

21. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do 
organizatora. 

 
 



Oświadczenie uczestnika konkursu 
„Krzyżówka spisowa” 

 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulamin konkursu „Krzyżówka spisowa”. 
 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz 
ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) – 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

 
 
 ............................................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko, data urodzenia) 
 
 
 ............................................................................................................................................................................................  

(adres zamieszkania) 
 
 

przez Urząd Statystyczny w Poznaniu w celu realizacji Konkursu zorganizowanego w ramach 
kampanii informacyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zakres przetwarzanych danych 
osobowych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. 

 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………………….. 
 Data i czytelny podpis 
 
Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres: 
 
Konkurs_POZ@stat.gov.pl 
 
z dopiskiem „Krzyżówka spisowa” 


