
Warszawa, 13. 11 2019 r. 

 

Regulamin konkursu ogłoszonego przez 
Głównego Geodetę Kraju 

 

 „Czy znasz geoportal.gov.pl ?” 

 

1) Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb przeprowadzenia i zasady 

Konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”, 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 organizowany za pośrednictwem serwisu Facebook, na profilu Organizatora: 

https://www.facebook.com/gugikgovpl/; Organizator informuje, że Konkurs nie jest 

sponsorowany, popierany ani organizowany przez serwis Facebook. Uczestnik zobowiązany 

jest do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook, dostępnego na stronie 

https://www.facebook.com/legal/terms. 

4) Uczestnicy Konkursu rozwiązywać będą zadania konkursowe publikowane na profilu 

Organizatora w serwisie Facebook. 

5) Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie 

opublikowane, w okresie wskazanym w pkt. 6 lit. a na adres mailowy: 

gugik.swz@gugik.gov.pl. Przesłanie odpowiedzi, a tym samym udział Uczestnika w 

Konkursie, jest równoznaczne 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 13.11.2019 r. do 26.11.2019 r., przy czym: 

a) przesłanie przez Uczestnika odpowiedzi może nastąpić w okresie 24 godzin od 

ogłoszenia danego pytania; po upływie tego okresu odpowiedzi nie będą 

uwzględniane; 

b) informacja o Uczestnikach, którzy uzyskali punkty, w tym o liczbie przyznanych im 

punktów, zostanie opublikowana w ciągu jednego dnia od dnia ogłoszenia pytania; 

7) W ramach rozwiązania jednego zadania Konkursu Uczestnik może przesłać jedną 

odpowiedź.  

https://www.facebook.com/gugikgovpl/
https://www.facebook.com/legal/terms
mailto:gugik.swz@gugik.gov.pl


8)  Punkty będą przyznawane Uczestnikom wyłącznie za prawidłowe odpowiedzi udzielone na 

pytania, przy czym o liczbie uzyskanych punktów decyduje kolejność przesłania kolejnych 

odpowiedzi. Punkty zostaną przyznane co najmniej 10 Uczestnikom, którzy prześlą 

prawidłowe odpowiedzi w następujący sposób: 

- Uczestnik, który jako pierwszy przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 10 punktów; 

-  Uczestnik, który jako drugi przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 9 punktów; 

- Uczestnik, który jako trzeci przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 8 punktów; 

- Uczestnik, który jako czwarty przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 7 punktów; 

- Uczestnik, który jako piąty przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 6  punktów; 

- Uczestnik, który jako szósty przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 5  punktów; 

- Uczestnik, który jako siódmy przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 4 punkty; 

- Uczestnik, który jako ósmy przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 3 punkty; 

- Uczestnik, który jako dziewiąty przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 2 punkty; 

- Uczestnik, który jako dziesiąty przesłał prawidłową odpowiedź uzyska 1 punkt. 

O kolejności nadesłania odpowiedzi decyduje moment zarejestrowania odpowiedzi w 

skrzynce odbiorczej adresu poczty elektronicznej, wskazanego w pkt. 5. W przypadku 

oznaczenia w skrzynce odbiorczej adresu poczty elektronicznej wskazanej w pkt. 5 

momentu wpływu odpowiedzi tym samym czasem, wszystkim Uczestnikom, których 

odpowiedzi zostały zarejestrowane w tym samym czasie zostanie przyznana ta sama liczba 

punktów. 

     Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w okresie trwania Konkursu uzyska łącznie 

największa liczbę punktów. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę, zwaną dalej „nagrodą”, 

w której skład wejdzie: statuetka „Ekspert serwisu geoportal.gov.pl” i zestaw upominków 

z logiem GUGiK. 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. 

9) Warunkiem przesłania Zwycięzcy Konkursu nagrody jest przesłanie przez niego na adres 

poczty elektronicznej wskazany w pkt. 5 adresu do wysyłki.  

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

przesłania nagrody. 

11) 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 31 stycznia 2020 r. prawo Zwycięzcy do 

nagrody wygasa. 

12) 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: 

   -  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą   

       w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa; 

-     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438  e-mail, iod@gugik.gov.pl; 

-     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie „„Czy znasz 

geoportal.gov.pl ?” oraz przesłania nagrody Zwycięzcy i opublikowania danych Zwycięzców 

Konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku Urzędu. 

-      Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda; 

-    Odbiorcami Pani/Pana danych 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; 

-      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

-      Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi pół roku;  

-     Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

   - Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana 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; 

-   Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

-   Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią   

     swoich danych osobowych jest brak możliwości przekazania ewentualnej nagrody. 

-    Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w    

      tym profilowania. 

13) 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. 



14) W okresie do 31.01.2020 r. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, a także na 

profilu Facebookowym GUGiK w zakładce notatki oraz na stronie Urzędu. 

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

16) Konkurs oraz nagrody dla Zwycięzców Konkursu są finansowane ze środków własnych 

Organizatora. 

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

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 


