
Regulamin konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu „Zagadki na FB” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny  

w Poznaniu (zwany dalej organizatorem). 
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem). 
3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału współmałżonkowie, rodzice ani dzieci pracowników Urzędu 

Statystycznego w Poznaniu.  
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Celem Konkursu jest promocja Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). 
7. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest dokonanie samospisu przez Internet w NSP 2021 

za pośrednictwem strony internetowej spis.gov.pl w dniu publikacji zadania konkursowego na FB. 
8. Konkurs polega na rozwiązaniu zadania i wysłaniu hasła w komentarzu do posta konkursowego. 

Nagrodzona zostanie pierwsza poprawna odpowiedź.  
9. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3 osobowa komisja konkursowa. 
10. Nagrodami w konkursie są gadżety spisowe opatrzone logo NSP 2021: myszka bezprzewodowa 

bluetooth, podkładka pod mysz oraz torba płócienna.  
11. Nagrody zostaną wysłane na adres zamieszkania laureata za pośrednictwem Poczty Polskiej SA i na 

koszt organizatora. 
12. Imię i Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone na fanpage'u organizatora, pod postem 

konkursowym.  
13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez organizatora Konkursu danych osobowych uczestników w zakresie i na zasadach określonych 
w INFORMACII O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, będącej 
załącznikiem do Regulaminu 
(https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalnosc_edu
kacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf). 

14. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przekazania organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 
2 dni od zakończenia konkursu, na adres e-mail Konkurs_poz@stat.gov.pl,  podpisanej zgody na 
przetwarzanie danych uczestnika (będącej załącznikiem do regulaminu) zawierającej jego imię, 
nazwisko, adresu e-mail, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL, na podstawie 
którego organizator zweryfikuje dokonanie samospisu.  

15. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z organizatorem, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: Konkurs_poz@stat.gov.pl. 

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

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

18. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu 
Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność. 

 

 


