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REGULAMIN KONKURSU  

„CO WIESZ O POLSKICH WŁADZACH NA UCHODŹSTWIE 1939-1990?” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Co wiesz o polskich władzach na uchodźstwie 1939-1990?” 

(zwanego dalej „Konkursem”) jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. W imieniu Organizatora obsługą Konkursu zajmuje się Wydział Prezydialny w Gabinecie 

Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4,  

00-926 Warszawa, tel. 22 276 77 05, e-mail: media@kombatanci.gov.pl, który jest 

odpowiedzialny za kontakt w kwestiach związanych z Konkursem. 

3. Celem Konkursu jest upamiętnienie 30. rocznicy przekazania insygniów władzy 

państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 

nowo zaprzysiężonemu prezydentowi Lechowi Wałęsie oraz rozpowszechnienie wiedzy  

o działalności Rządu RP na uchodźstwie w latach 1939-1990. 

4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).   

5. Konkurs trwa od 14 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. 

 

§ 2  

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się z 

informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyraziła zgodę na ich przetwarzanie i 

publikację przez Organizatora w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest za pomocą 

wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez opublikowanie odpowiedzi, o której 

mowa w § 3, na profilu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 

serwisie Facebook oraz Twitter 
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2. Przez wzięcie udziału w Konkursie, tj.udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w 

komentarzu pod postem konkursowym na Facebook  lub Twitter zgodnie z zasadami 

opisanymi w § 3 („Przebieg Konkursu”), Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności, 

iż akceptuje zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do 

Konkursu oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 

rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z 

wyżej wymienionymi osobami. 

4. Jeśli Organizator stwierdzi, że do Konkursu przystąpiła osoba nie spełniająca warunków 

uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z dalszego udziału w Konkursie i pozbawiona 

ewentualnej nagrody.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§ 3  

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Codziennie od poniedziałku do piątku w dniach 14-23 grudnia 2020 r. na kontach Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na Facebooku (@udskior) oraz na 

Twitterze (@Kombatanci) będzie publikowane 1 pytanie konkursowe.  

2. Uczestnik Konkursu udziela jak najszybszej odpowiedzi, umieszczając ją w komentarzu 

do posta/tweeta z pytaniem konkursowym. 

3. Codziennie ogłaszanych będzie dwóch zwycięzców Konkursu – jeden na Facebooku  

i jeden na Twitterze, którzy w tym dniu udzielili najszybszej prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe na danym medium społecznościowym.  

4. Kolejność nadsyłania przez Uczestników odpowiedzi na pytania konkursowe ustala się na 

podstawie kolejności wyświetlania komentarzy na koncie @udskior na Facebooku oraz na 

koncie @Kombatanci na Twitterze.  

5. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: 

Dyrektor Wojciech Lesiak – przewodniczący Komisji, 

Jan Sobolewski – członek Komisji, 

Julita Turos – członek Komisji, 
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Marta Płuciennik – członek Komisji, 

Mateusz Glinka-Rostkowski – członek Komisji, 

którą upoważnia do sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

 

§ 4  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Uczestnik, który danego dnia udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe opublikowane na Facebooku (z zastrzeżeniem ust. 4), oraz Uczestnik, który 

danego dnia udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

opublikowane na Twitterze (z zastrzeżeniem ust. 4), wygrywa nagrodę, o której mowa  

w ust. 2. 

2. Każdy z dwóch zwycięzców Konkursu w danym dniu wygrywa nagrodę, tj. egzemplarz 

ilustrowanego „Kalendarza Weterana” na rok 2021, wydanego przez Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, której wartość nie podlega opodatkowaniu 

zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.).  

3. Laureaci konkursu na Facebooku oraz laureaci konkursu na Twitterze zostaną poproszeni 

o przesłanie w wiadomości prywatnej na Facebooku/Twitterze następujących danych 

Uczestnika: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. Nagroda, o której mowa w ust. 

2, zostanie przez Organizatora wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres do 

korespondencji. Podanie tych danych przez Uczestnika jest warunkiem uczestnictwa  

w Konkursie i otrzymania nagrody. 

4. Uczestnik może wygrać nagrodę, o której mowa w ust. 2, maksymalnie trzykrotnie (jeśli 

użytkownik jest Uczestnikiem Konkursu zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, 

liczbę zdobytych nagród za pośrednictwem obu mediów społecznościowych sumuje się). 

W przypadku, gdy ten sam Uczestnik udzieli najszybszej prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe opublikowane na Facebooku/Twitterze po raz czwarty, nagroda 

zostaje przyznana autorowi kolejnej najszybszej prawidłowej odpowiedzi udzielonej na 

danym medium społecznościowym, który jeszcze nie wygrał nagrody lub wygrał ją mniej 

niż trzy razy. 
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5. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Od decyzji tej nie 

przysługuje odwołanie.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej o wyłonionym Zwycięzcy ogłaszana jest każdego dnia pod 

postem zawierającym pytanie konkursowe na Facebooku/Twitterze. 

7. Zdobywca nagrody nie ma prawa do jej wymiany na innego rodzaju nagrodę ani do 

żądania wypłacenia mu jej równowartości pieniężnej. 

  

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu Konkursu jest wyłącznie Organizator. Odpowiedzialności 

z tytułu Konkursu nie ponoszą serwisy Facebook oraz Twitter. Każdy Uczestnik całkowicie 

zwalnia serwis Facebook oraz Twitter z takiej ewentualnej odpowiedzialności. Konkurs nie jest w 

żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu 

społecznościowego Facebook oraz Twitter. Facebook oraz Twitter nie odpowiada wobec 

Uczestników Konkursu za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród. 

 

§ 6  

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu oraz Zwycięzców jest Szef 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie (00-

926), ul. Wspólna 2/4, tel. 276-77-77, info@kombatanci.gov.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora jest Pani Ewelina 

Barańska (adres e-mail: ido@kombatanci.gov.pl), z którą można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora ww. danych 

osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. 

3. Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane na 

podstawie 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 

mailto:info@kombatanci.gov.pl
mailto:ido@kombatanci.gov.pl
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95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: 

„Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz 

komunikacji w celu wydania Nagród.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie oraz 

otrzymania Nagrody.  

5. Zamieszczenie, w sposób określony w § 3 Regulaminu Odpowiedzi, oznacza wyrażenie 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.  

6. Uczestnik Konkursu nie powinien przekazywać Organizatorowi danych osobowych osób 

trzecich, w tym ich wizerunku. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i 

każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie i 

przetwarzanie tych danych przez Organizatora. 

7. W związku z faktem, że Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook oraz Twitter, 

serwisy te mają również dostęp do danych osobowych udostępnianych przez 

Uczestników i Zwycięzców, na co Uczestnicy i Zwycięzcy wyrażają zgodę poprzez 

wyraźne działanie potwierdzające, tj. opublikowanie odpowiedzi, o której mowa w § 3 na 

profilu @udskior w serwisie Facebook oraz @kombatanci na profilu @Kombatanci w 

serwisie Twitter. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego 

przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak 

również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika, można 

znaleźć w ich politykach prywatności. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod 

adresem:  

http://www.facebook.com/about/privacy/  

oraz  

http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. 

Polityka prywatności Twittera jest dostępna pod adresem: 

https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules 

 

8. Uczestnikom oraz Zwycięzcom Konkursu, przysługuje prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

http://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084
https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
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e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 

związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach a także przechowywane do 

momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 

danych wynikającego z przepisów prawa lub w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody. 

10. Nie jest też wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się taka sytuacja, że o przekazanie 

danych osobowych Uczestników bądź Zwycięzców konkursu zgromadzonych w w 

trakcie trwania Konkursu  zwrócą się do nas w przyszłości podmioty publiczne – np. sądy 

czy prokuratura – w przypadku których będziemy mieli prawny obowiązek przekazania 

im danych – tu podstawą przetwarzania danych będzie również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

11. Odbiorcą danych osobowych Zwycięzcy w celu wydania nagrody będzie  podmiot 

zajmujący się ich dostarczeniem tj. Poczta Polska. 

12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu. 

13. Organizator nie będzie przekazywał  danych osobowych do państw trzecich spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile zmiana taka nie będzie miała wpływu na 

prawa nabyte Uczestników. 

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: 

www.kombatanci.gov.pl przez cały czas trwania Konkursu.    

http://www.kombatanci.gov.pl/
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się  

z laureatami Konkursu. 


