
Warszawa, 02.04.2019 r. 

 

Regulamin konkursu 

 „Sprawdź się w Geoportalu” 

ogłoszonego przez 

Głównego Geodetę Kraju 

 

1) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb przeprowadzenia i zasady 

konkursu „Sprawdź się w Geoportalu”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2) Organizatorem Konkursu jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej 

„Organizatorem” lub „GUGiK”, z siedzibą 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2. 

3) Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być wyłącznie pełnoletnia 

osoba fizyczna. 

Konkurs jest ogłoszony w portalach społecznościowych i na stronie internetowej GUGiK 

Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani organizowany przez 

podmioty zewnętrzne. 

4) Uczestnicy Konkursu rozwiązywać będą test konkursowy publikowany na 

https://uprawnienia.gugik.gov.pl/ 

5) Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez rozwiązanie zadań testowych publikowanych 

na https://uprawnienia.gugik.gov.pl/ Rozwiązanie testu, a tym samym udział Uczestnika 

w Konkursie, jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu 

oraz akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania; udział w 

Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych Uczestnika w zakresie i w sposób przewidziany w Regulaminie.  

6) Konkurs odbywa się w okresie od 2.04.2019 r. do 5.04.2019 r. 

7) Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w okresie trwania Konkursu rozwiązał 

prawidłowo największą liczbę zadań w najkrótszym czasie . Zwycięzca Konkursu otrzyma 

nagrodę, zwaną dalej „nagrodą”, w której skład wejdzie: statuetka i zestaw upominków z 

logiem GUGiK tj. teczka konferencyjna z power bankiem, kubek, pendrive (16 GB), parasol, 

opaska odblaskowa, latarka, brelok z żetonem, taśma – zawieszka do identyfikatora. Jeśli 

kilku Uczestników uzyska tę samą największą liczbę punktów, to każdy z nich zostanie 

Zwycięzcą Konkursu. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w środkach 

pieniężnych. Nagroda może zostać przesłana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu na adres 

przesłany przez niego. 
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8) Warunkiem przesłania Zwycięzcy Konkursu nagrody jest przesłanie przez niego na adres 

poczty elektronicznej wskazany w pkt. 5 adresu do wysyłki.  

9) Podanie danych przez Zwycięzcę Konkursu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

przesłania nagrody. 

10) W przypadku niemożności przesłania nagrody, Zwycięzca Konkursu będzie uprawniony do 

jej odbioru w siedzibie Organizatora (Warszawa, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa (wejście 

główne - ul. Wspólna2)), w terminie uzgodnionym przez Zwycięzcę Konkursu i Organizatora. 

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie do 30 kwietnia 2019 r. prawo Zwycięzcy do 

nagrody wygasa. 

11)  Na podstawie przepisów 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, informujemy, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Główny Geodeta Kraju (Warszawa 

(00-926), ul. Wspólna 2), (dalej jako Administrator). 

b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Administratora : tel. 22 56 31 438  e-mail, 

iod@gugik.gov.pl 

c) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz 

przesłania nagrody Zwycięzcy Konkursu i opublikowania danych Uczestników i Zwycięzcy 

Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz profilach Facebook i Twitter 

Organizatora. 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika. 

e) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty lub organy, którym 

Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem. 

f) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

g) Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi pół roku.  

h) Uczestnikowi przysługują prawo dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

i) Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest zgoda, informujemy, że zgoda może być 

cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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j) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. 

l) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w tym profilowania. 

12) Wszelkie roszczenia osób trzecich związane z działaniem lub zaniechaniem przez Uczestnika 

w związku z udziałem w Konkursie, w tym stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu, 

obciążać będą wyłącznie tego Uczestnika. 

13) W okresie do 30 kwietnia 2019 r. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, a 

także na profilu Facebook Organizatora oraz na stronie www.gugik.gov.pl. 

14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

15) Konkurs oraz nagroda dla Zwycięzcy Konkursu są finansowane ze środków własnych 

Organizatora. 

16) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

 


