
Regulamin konkursu  
„Przedsiębiorco spisz swoją firmę!” 

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 
hazardowych ( Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ). 

§ 1 
Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy gospodarkaPodkarpacka.pl  
 
 
zwany w dalszej części "Organizatorem". 

 

§ 2 
Miejsce realizacji 

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się  
według scenariusza opracowanego przez Organizatora do którego Organizator 
posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności 
od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości konkursu. 

2. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców działających na terenie 
województwa podkarpackiego, którego pracownicy przedsiębiorstwa sami spisali 
się przez Internet w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2021. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na 3 kategorie: pierwsza 
kategoria przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 25 pracowników, druga 
kategoria przedsiębiorstwa zatrudniające od 26 do 50 osób i trzecia kategoria 
przedsiębiorstwa zatrudniające 51 i więcej osób. 

§ 3 
Termin Konkursu 

1. Konkurs realizowany jest od 16.04.2021 roku do 10.05.2021 rok.    

 

§ 4 
Cele Konkursów 

1. Celem Konkursu jest aktywny udział przedsiębiorców i ich pracowników w 
samospisie NSP Ludności i Mieszkań 2021.  

§ 5 
Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są 
właścicielami danego przedsiębiorstwa lub jego pracownikami i dokonali 
samospisu. 

2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać 
udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego 
przedstawiciela ustawowego. 



3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, 
który dostępny jest na stronie gospodarkaPodkarpacka.pl . 

4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora 
Nagród, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we 
wspólnym pożyciu. 

 
§ 6 

Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania 
nagród 

 
 

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają liczbę pracowników, którzy sami spisali się 
przez Internet Organizatorowi. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 
przedsiębiorstwa, adres, kontakt telefoniczny i e-mail, a także Unikatowe Kody 
Potwierdzające Dokonanie Samospisu przez pracowników celem ich weryfikacji. 
Każda osoba, która dokonała samospisu i wzięła udział w Loterii Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (do wygrania m.in. samochody), 
otrzymuje taki właśnie unikalny kod. Przedsiębiorca musi również podać w 
zgłoszeniu ogólną liczbę pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie 
Zgłoszenia należy kierować na adres: m.tomczyk@stat.gov.pl. W zgłoszeniu 
należy zaznaczyć, do której kategorii przedsiębiorstwo należy: 10-25 
zatrudnionych pracowników, 26-50, 51 i więcej. 

2. W poszczególnych trzech kategoriach wygrywają te przedsiębiorstwa, w których 
procent spisanych pracowników przez Internet był największy  w stosunku do 
ogólnej liczby pracowników przedsiębiorstwa. W przypadku takiej samej wartości 
procentowej, o wyższej pozycji decyduje termin zgłoszenia spisanych przez 
Internet pracowników. 

 

§ 7 
Nagrody i odbiór nagród 

1. Nagrodami w konkursie są pakiety promocyjno-medialne. Zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach otrzymują pakiet medialny złożony z felietonów i 
artykułów promocyjnych, dotyczących firmy, w TVP3 Rzeszów, w Radio 
Rzeszów oraz w Nowinach, Super Nowościach i na portalu 
gospodarkaPodkarpacka.pl. W TVP i Radio Rzeszów będzie, to 3-minutowy 
felieton o firmie i jej sukcesach oraz w jakiej branży działa. W Nowinach, Super 
Nowościach i na portalu gospodarkaPodkarpacka.pl, będą to artykuły 
sponsorowane na ½ strony. 

2. Sponsorem konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie , ul. Jana III 
Sobieskiego 10. 35-959 Rzeszów  

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte 
w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator. 
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2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu 

określone w regulaminie. 
 

3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje 
dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu. 

 
§ 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
W związku z realizacją wymogów 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”), Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie (US) informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mający siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów) z siedzibą 
przy ul. Jana III Sobieskiego 10. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO, w związku z realizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu „Przedsiębiorco spisz swoją firmę!” i zadań z zakresu statystyki 
publicznej określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w tym 
publikacją i prezentacją jego wyników, a także działań popularyzujących spis powszechny, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora danych 
w przestrzeni publicznej oraz w mediach. 

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
całkowicie dobrowolne. Jednakże odmowa ich podania, uniemożliwi wzięcie udziału w 
wydarzeniu i spowoduje brak możliwości odbioru nagrody. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:  
- organizatorzy - upoważnieni pracownicy US, osoby odwiedzające naszą stronę internetową, 
a także autorzy i odbiorcy pojawiających się w związku z tym wydarzeniem publikacji, 
materiałów sprawozdawczych, statystycznych promocyjnych i informacyjnych, itp. 
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów edukacyjnych i 
promocyjnych a następnie przez okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-
archiwalnych1[1] i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych2[2], lub do 
momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.  

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane 
nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.   

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:  
Urząd zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują 
odpowiednie prawa wynikające z RODO oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) –w 
przypadku gdy: 

                                                           
1[1] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 
2[2] Załącznik do zarządzenia 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt 
dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych. 



a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,  
b. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
c.osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania,  
d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
c. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
d. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu 

ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; 

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:  
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,  
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 
a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,  
b. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt II powyżej 
c. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim 

udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie 
będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom 
międzynarodowym. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych 
do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji 
międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i innych mediów społecznościowych oraz 
ich międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych 
poza EOG (nie jest to zależne od nas).  

IX.  Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem 
ochrony danych osobowych IOD_USRZE@stat.gov.pl, lub pod numerem telefonu 175835210. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE 
Imię i nazwisko: ………………………………….. 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich, danych osobowych 
(profilowych) do celów edukacyjnych i promocyjnych  i budowania pozytywnego wizerunku 
Administratora w przestrzeni publicznej (na stronie internetowej) oraz w mediach (Facebook) w 
związku z udziałem w konkursie „Przedsiębiorco spisz swoją firmę!”. Oświadczam również, że 
zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich 
danych osobowych w tym celu. 
         ……………………………………….. 
          Podpis 

 
 

 

 


