REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu krzyżówkowego (zwanego dalej Konkursem) jest Starostwo Powiatowe w
Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o Powiecie Nyskim, w tym o jego atrakcjach i
produktach turystycznych.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać
udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo).
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie poprawnego hasła, które jest rozwiązaniem krzyżówki,
zamieszczonej w każdym z 4 numerów kwartalnika „Powiat Nyski moje miejsce”. Kwartalnik
ukazywać się będzie w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2022 r.
3. Hasła należy przesyłać wyłącznie na adres redakcja@powiat.nysa.pl w terminie wskazanym w
każdym z numerów kwartalnika, zamieszczonym pod krzyżówką.
4. Nagrodę otrzymają 3 pierwsze i dwie ostatnie osoby, spośród tych, które we wskazanym terminie
prześlą prawidłowe hasło.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
6. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje,
wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrodą w Konkursie jest zestaw materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu Nyskiego.
8. Lista zwycięzców (z podaniem imienia i nazwiska) zostanie opublikowana w kolejnym numerze
kwartalnika, ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres email, z którego wysłana została odpowiedź.
9. Zwycięzcy powinni zgłosić się po nagrodę do siedziby Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni
roboczych od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
10. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest Referat Promocji Starostwa Powiatowego
w Nysie – tel. 77 408 50 51.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Starosta Nyski, 48-300 Nysa,
ul. Piastowska 33, tel. 77/408 50 70, e-mail: bok@powiat.nysa.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, a także w celach promocyjnych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach Konkursu.

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.
12. Z inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Beata Szajowska-Sobek, można się
skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w
Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.powiat.nysa.pl

