REGULAMIN
Konkursu NSP Test Student - test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym
2021 dla studentów szkół wyższych
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół
wyższych (zwanego dalej “Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Lublinie z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin (zwany dalej „Organizatorem”). Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Celem konkursu jest:
3.1 rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Narodowego Spisu
Powszechnego 2021 wśród studentów szkół wyższych;
3.2 wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną wśród studentów.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być student szkoły wyższej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego, który spełnił następujące warunki:
5.1 zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
5.2 wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagród i je w pełni akceptuje;
5.3 zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Wysłanie odpowiedzi na pytania w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział
w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.
7.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

8. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie.

§ 2. Zasady szczegółowe
1.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych pod adresem: https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy

2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to
warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

§ 3. Wyniki Konkursu
1.

W quizie Uczestnik może zdobyć maksymalnie 42 punkty.

2. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni 10 zwycięzców, którzy zdobędą największą liczbę
punktów w quizie.
3. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych Organizatora.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail podany w formularzu.

6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową na koszt Organizatora w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres uczelni, z której pochodzi Uczestnik lub na adres wskazany przez uczestnika.

§ 4. Nagrody
1.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 10 powerbanków oraz dysków twardych.

2. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego
rodzaju.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§ 5. Dane osobowe
I.

Administrator

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, zwanych dalej „danymi osobowymi”,
jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, adres email: sekretariatuslub@stat.gov.pl, tel. 81 53 320 51.
II.

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:
1.

Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie, Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III.
1.

Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) („RODO”), tj. na podstawie zgody
udzielonej przez Uczestnika konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane jedynie w związku z udziałem w konkursie, tj. w celu jego
organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród.
IV.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
V.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach1 oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych.
VI.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1.

Dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. Do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

1

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)

3. Do usunięcia danych osobowych;
4. Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e f RODO;
6. Do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII. Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt III.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tych celów.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie https://lublin.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw Uczestników powstałych przed zmianą.
4. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://lublin.stat.gov.pl.

