Lubaczów, dnia 21.01.2021 r.

REGULAMIN QUIZU ONLINE
,,Dzień bez opakowań foliowych – Powiat Lubaczowski 2021”

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem quizu jest Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
2. Wszystkimi sprawami organizacyjnym zajmuje się Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
3. Quiz online pt. ,,Dzień bez opakowań foliowych – Powiat Lubaczowski 2021” odbędzie się
w dniu 23 stycznia 2021 r. na portalu społecznościom Facebook, na profilu Powiatu
Lubaczowskiego: https://www.facebook.com/powiatlubaczowski.
4. Przedmiotem quizu jest wyłonienie zwycięzców, którzy jako pierwsi odpowiedzą na pytania
zawarte w quizie.
5. Regulamin quizu dostępny jest na stronie internetowej https://powiatlubaczowski.pl/ oraz w
siedzibie Organizatora.
§2. Cel quizu online
Celem quizu online jest:
a. promocja Powiatu Lubaczowskiego, poprzez zachęcanie mieszkańców do poszerzania
wiedzy na temat ochrony środowiska, ekologii, recyklingu, właściwych postaw
społecznych;
b. przekazywanie wiedzy poprzez rozrywkę;
c. rozwijanie zainteresowań związanych z ekologią i ochroną środowiska.
§3. Uczestnicy quizu
1. Uczestnikami quizu mogą być mogą być osoby fizyczne. Zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkające w Powiecie Lubaczowskim.
2. Jako uczestnika rozumie się osobę, która jako jedna spośród pierwszych dziesięciu
uczestników odpowie poprawnie na pytania zawarte w quizie.
3. Udział w quizie jest bezpłatny.
4. Przystąpienie do quizu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w qiuzie.
§4. Zasady quizu online ,,Dzień bez opakowań foliowych – Powiat Lubaczowski 2021”
1. Nad prawidłowym przebiegiem quizu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Aby przystąpić do quizu należy w dniu 23 stycznia po rozpoczęciu konkursu i
udostępnieniu quizu przez Organizatora na portalu Facebook odpowiedzieć poprawnie
na pytania w nim zawarte.

3. Dziesięć pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania otrzymają nagrodę.
4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami przy pomocy portalu Facebook w celu
wręczenia nagrody.
5. Nagrodą w quizie jest ekologiczna, haftowana torba na zakupy.
6. Nagodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną
nagrodę.
7. Fundatorem nagród jest Organizator.
8. Zakres tematyczny pytań to: wiedza na temat dnia bez opakowań foliowych, ogólna
tematyka prawidłowego recyklingu odpadów.
9. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na profilu społecznościowym
Facebook
Powiatu
Lubaczowskiego
oraz
stronie
internetowej
https://powiatlubaczowski.pl/.
§5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia
quizu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
na stronie internetowej https://powiatlubaczowski.pl/ oraz na profilu Powiatu
lubaczowskiego na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na zamieszczanie
niektórych danych wymienionych w §6 we wszystkich materiałach niezależnie od formy
ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie quizu oraz relacje z jego przebiegu
na czas określony przez Organizatora.
3. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika, Organizator może go wykluczyć
z quizu.
4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Uczestnictwo w quizie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym regulaminie.
6. Wszelkie informacje na temat quizu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w
Lubaczowie, Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki, tel. 16 632 87 19,
e-mail: m.kicak@lubaczow.powiat.pl.
§6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w quizie
online ,, ,,Dzień bez opakowań foliowych – Powiat Lubaczowski 2021” na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od dnia uczestnictwa w quizie, do
momentu wycofania Pani/Pana zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych
Osobowych,
7. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w quizie online ,,Dzień bez opakowań
foliowych – Powiat Lubaczowski 2021”
8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące
usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane,
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

