Test Wiedzy o Niezwykłych Dolnoślązaczkach
REGULAMIN KONKURSU

1. Test Wiedzy o Niezwykłych Dolnoślązaczkach (dalej: „Konkurs”) ma na celu promocję
wiedzy o Dolnoślązaczkach, znanych postaciach kobiecych, żyjących i działających na
Dolnym Śląsku, w różnych epokach oraz działających w różnych dziedzinach m.in.
nauki, kultury, sztuki.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja na Rzecz Równości z siedzibą we Wrocławiu,
Al. Gen. J. Hallera 96/2, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355775
(dalej: „Organizator”).

3. Konkurs jest organizowany z programu grantowego Soroptimist International of
Poland, Pierwszy Klub we Wrocławiu.

4. Partnerami Konkursu są: Wrocławska Rada Kobiet, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres
Kobiet. Patronat: Gazeta Wyborcza Wrocław.

5. Uczestnikami/uczestniczkami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16
lat. Uczestnikami/uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownicy/ce ani stali

współpracownicy/ce Organizatora, ani ich małżonkowie, ani krewni i powinowaci do
drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

6. Konkurs

zostanie

http://fnrr.org/

przeprowadzony
oraz

na

za

pośrednictwem

profilu

stron

Organizatora

internetowych
na

FB

https://www.facebook.com/Fundacja.na.Rzecz.Rownosci,
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/0,0.html, (dalej: „Strony internetowe”) i składa
się z jednego etapu, który odbędzie się w dniu 27 marca 2021 r. od godz. 19:00. Link
do zalogowania się do Konkursu będzie czynny do godz. 20.00.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu online - testu jednokrotnego wyboru,
składającego się z 40 pytań zamkniętych, dotyczących wiedzy o Dolnoślązaczkach. Za
każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.

8. Aby wziąć udział w Konkursu, należy rozwiązać quiz, do którego link będzie
umieszczony na Stronach internetowych w dniu 27 marca 2021 roku, to jest wypełnić
formularz quizu i przesłać odpowiedzi za pośrednictwem formularza quizu na Stronach
internetowych w dniu 27.03.2021 r., od godz. 19 do godz. 20.00. Każdy uczestnik/czka
może wziąć udział w Konkursie (tj. przesłać odpowiedzi za pośrednictwem formularza
quizu) tylko jeden raz.

9. W Konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 3 (trzech) zwycięzców/czynie (miejsce
pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie, dalej: Zwycięzcy/czynie Konkursu,) tj.
maksymalnie 3 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów za prawidłowe
rozwiązanie quizu w najkrótszym czasie [czas jest liczony od momentu rozpoczęcia
wypełniania formularza quizu do momentu jego przesłania] z zastrzeżeniem zdania
następnego. Jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia Zwycięzców/czyń Konkursu lub

ustalenia, które miejsce zajął dany uczestnik/czka (uczestnicy/czki) na podstawie liczby
uzyskanych punktów i czasu rozwiązania quizu (np. w razie równej liczby punktów i
takiego samego czasu rozwiązania, które uprawniałyby do zwycięstwa w Konkursie),
Organizator przeprowadzi rundę dodatkową - tak aby wyłonić Zwycięzców/czynie
konkursu. W rundzie dodatkowej zostanie przeprowadzony dodatkowy test lub testy z
wiedzy o Dolnoślązaczkach, które będą przeprowadzane aż do momentu wyłonienia
Zwycięzców/czyń Konkursu z największą i różną od siebie liczbą punktów i różnym
czasem rozwiązania quizu. O terminie dogrywki Organizator poinformuje osoby z
największą liczbą punktów i tym samym czasie rozwiązania konkursu drogą emailową,
podaną w zgłoszeniu.

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 08.04.2021 r. na stronie:
http://fnrr.org/

oraz

na

https://www.facebook.com/Fundacja.na.Rzecz.Rownosci.

Nagrodzeni uczestnicy/czki Konkursu zostaną poinformowani mailowo o jego wyniku w
Teście na adres e-mail podany przez uczestnika/czkę w formularzu quizu, o którym
mowa w pkt. 8 Regulaminu.

11. Nad organizacją i przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.

12. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody pieniężne:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 1.500 zł brutto;

2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 1.000 zł, brutto;

3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 500 zł brutto.

13. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j. z dnia 2020.08.21) nagrody
wskazane w pkt. 12 Regulaminu są wolne od podatku dochodowego.
14. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę/czynię
lub przekazem pocztowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora
informacji o numerze rachunku lub o danych niezbędnych do wykonania przekazu
pocztowego. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie do 15
kwietnia 2021 r. Reklamacje należy składać na adres e-mail: rownosci@gmail.com lub
na adres Fundacja na Rzecz Równości, al. Gen. J. Hallera 96/2, 53-203 Wrocław (o
zachowaniu terminu decyduje data nadania listu lub wysłania wiadomości e-mail).
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi
adresowymi podanymi w reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).
15. Reklamacje dotyczące realizacji nagród należy składać w terminie do 20 kwietnia 2021
na adres e-mail: rownosci@gmail.com lub na adres: Fundacja na Rzecz Równości, al.
Gen. J. Hallera 96/2, 53-203 Wrocław. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).
16. Postanowienia punktów 14 i 15 Regulaminu nie ograniczają praw uczestników/czek do
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania
reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I.

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników/czki Konkursu jest
firma Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek, sp. jawna.

II.

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym
inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@webankieta.pl

III.

Dane

osobowe

wszystkich

uczestników/czek

będą

przetwarzane

w

celu

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe Zwycięzców/czyń Konkursu będą
przetwarzane także w celu realizacji nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora
polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit.
f RODO*), w tym wyłonieniu zwycięzców, realizacji nagrody - zgodnie z publiczną
zapowiedzią

oraz

ustalenie,

dochodzenie

oraz

obrona

przed

ewentualnymi

roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców/czyń
Konkursu jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze
(wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

IV.

Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

V.

Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo
przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza
prawo.

VI.

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wiadomości e-mail
uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w przypadku Zwycięzców/czyń Konkursów - w
zakresie numeru rachunku i imienia i nazwiska posiadacza rachunku, na który należy

przekazać nagrodę lub danych niezbędnych do wykonania przekazu pocztowego uniemożliwia przekazanie nagrody.

VII.

Dane osobowe wszystkich uczestników/czek będą przetwarzane do czasu upłynięcia
okresu reklamacyjnego, a dane uczestników/czek, którzy zgłoszą roszczenia związane
z Konkursem - do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych
roszczeń.

VIII.

Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków
wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze. Okres ten może zostać
przedłużony w razie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez zwycięzców - do czasu
ostatecznego zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń.

IX.

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane na zasadzie powierzenia
przez firmę świadczącą na rzecz Administratora usługę związaną z przeprowadzeniem
quizu.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

