
REGULAMIN KONKURSU 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łódzkiem - 
„Łódzkie budzi pozytywne emocje” (zwany dalej 

„Regulaminem”) 
 
A. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa organizację i przebieg konkursu Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich w Łódzkiem, który jest podzielony na czterech części  

- „Łódzkie budzi pozytywne emocje”, 

- „Quiz o Funduszach Europejskich I”, 

- „Quiz o Funduszach Europejskich II”, 

- „Quiz o Funduszach Europejskich III” 

2. Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łódzkiem jest jednym działaniem 

konkursowym, które jest realizowane jako całość przez Województwo Łódzkie 

oraz rozgłośnie radiowe w zakresie organizacji i emisji wszelkich informacji o 

konkursie. 

3. Celem Konkursu Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łódzkiem jest 

sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu Europeistyki oraz Nauk 

Społecznych i Ekonomicznych, a w części fotograficznej umożliwia wyróżnienie 

się kreatywnością, artyzmem i wiedzą o FE. Dodatkowym elementem jaki jest 

uzyskiwany to promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz 

kreowanie ich pozytywnego wizerunku. 

4. Głównym Organizatorem Konkursu Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 
Łódzkiem, który koordynuje i odpowiada za jego przebieg, jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy  

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

5. Współorganizatorami konkursu są lokalne rozgłośnie radiowe, tj. Radio RSC, 

Nasze Radio, Radio Victoria, Radio FAMA, Radio ZW, Radio Strefa FM, RadioQ, 

które realizują część zadań na swoich antenach,  w tym upowszechnienie 

informacji o konkursie Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łódzkiem jako 

całości. 

6. Niniejszy regulamin określa organizację i przebieg konkursu Dni Otwarte 



Funduszy Europejskich w Łódzkiem „Łódzkie budzi pozytywne emocje” 

(zwanego dalej „Konkursem”), jak również zasady udziału w Konkursie i 

nagrody konkursowe. 

7. Konkurs zostanie jest przeprowadzony na stronie  www.rpo.lodzkie.pl (zwanej 

dalej: „Strona internetowa”) w dwóch edycjach, w okresach od 19 września 

2020 roku do 23 września 2020 roku do godz. 23.59 oraz od 24 września do 

27 września do godz. 23:59 (zwanym dalej: „Czas Trwania Konkursu”) i 

składał się z etapów zgłoszeniowych (zwanego dalej „Etap Zgłoszeniowy”): od 

18 września 2020 roku do 22 września 2020 roku do godz. 23.59 oraz od 22 

września do 26 września 2020 roku do godz. 23.59 oraz etapu głosowania przez 

jury w dwóch terminach 22 września oraz 27 września (zwanego dalej „Etap 
Głosowania”). 

 

 

 

B. Nagrody 
1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są Nagrody rzeczowe w postaci: 

- Dron pierwsze miejsca 

- Smartwatch  drugie miejsca 

- Kamerka sportowa  trzecie miejsca 

- zestawy upominkowe za wyróżnienia 

- tablet jako  nagrody specjalne 

- podwójne wejście na koncert O.S.T.R. w Łódzkim Domu Kultury jako  nagroda 
specjalna 

 

 
1) Organizator zastrzega sobie możliwość do przyznania nagród dodatkowych 

(za wyróżnienie) oraz nagród specjalnych. 

2. Organizator jest zwolniony z uregulowania podatku dochodowego od Nagród 

których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł mocy art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U.2020.0.1426 t.j.).  

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 



dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.) 

4. Nagrody w konkursie zostaną przyznane za 1, 2 oraz 3 miejsce, w każdej edycji. 

 

C. Kapituła Konkursowa 
1. W skład Kapituły Konkursowej wejdą minimum 3 osoby wskazane przez 

Organizatora Konkursu. 

2. Zadaniem Kapituły jest wybór prac, które otrzymają nagrody, wyróżnienia itp. 

3. Prace będą oceniane przez każdego członka kapituły pod kątem realizacji celu 

konkursowego przez dana pracę. 

 
D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna niepełnoletnia, 

posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy 
Ibento Sp. z o.o. wraz z najbliższą rodziną tj, małżonkami, dziećmi, rodzeństwem i 

rodzicami. 

3. Konkurs fotograficzny polega na przesłaniu zdjęcia ukazującego zmiany, jakie 

zaszły na terenie województwa, dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich, 

jakie te zmiany budzą w nich emocje, jak wpłynęły na mieszkańców i jakie niosą 

dla nich wartości. Poprzez zmiany Organizator rozumie projekty unijne 

realizowane w województwie łódzkim. 

4. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną z formularzem zgłoszeniowym na 

adres mailowy promocja.rpo@lodzkie.pl lub w prywatnej wiadomości za 

pomocą FB zmieniamylodzkie.pl 

5. W czasie Etapu Zgłoszeniowego Organizator zamieści na Stronie Internetowej 

formularz przeznaczony dla osób zamierzających wziąć udział w Konkursie 

fotograficznym, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu (zwany dalej 

„Formularz”). Formularz należy uzupełnić o następujące dane: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, opis i tytuł zdjęcia. 



6. Uczestnik na formularzu ofertowym oświadcza, że jest autorem nadesłanej 

pracy lub dysponuje do niej autorskimi prawami majątkowymi. 

7. Z chwilą doręczenia fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator 

nabywa własność fotografii zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs w celu jego 

realizacji. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa 

nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika. 

8. Z chwilą doręczenia fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, która nie 

otrzymała nagrody, a została zgłoszona do konkursu Organizator nabywa 

uzyskuje licencję niewyłączną na okres 4 lat upoważniającą Organizatora do 

nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy 

konkursowej. 

9. Przejście majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji następuje z chwilą 

przesłania przez Uczestnika pracy konkursowej do Organizatora. Z tym dniem 

na Organizatora przechodzi własność egzemplarzy, na których praca została 

utrwalona, bez obowiązku zapłaty przez Organizatora osobnego wynagrodzenia.	

10. Organizator jest uprawniony do eksploatowania pracy na następujących polach 

eksploatacji:	

a.  utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy pracy określoną dostępną 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;	

b.  wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału pracy albo jej 

egzemplarzy;	

c.  publiczne rozpowszechnianie pracy, jej wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu. 

11. Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe odrębne wynagrodzenie za korzystanie 

z pracy na każdym odrębnym polu eksploatacji.	

12. W przypadku nierozpowszechniania przez Organizatora pracy, której Uczestnik 

jest twórcą, strony wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej 

wypowiedzenia lub powrotu do Uczestnika majątkowych praw autorskich 

nierozpowszechnionej przez Organizatora pracy oraz prawa własności 

przedmiotu, na którym pracę utrwalono. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek 



roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.	

13. Uczestnik bez osobnego wynagrodzenia zezwala Organizatorowi oraz 

podmiotom, na rzecz których Organizator przeniósł prawa autorskie do pracy lub 

udzielił licencji co do pracy, którego Uczestnik jest twórcą, do wykonywania 

zmian w pracy wykonanej przez Uczestnika.	

14. Uczestnik, bez osobnego wynagrodzenia, zezwala Organizatorowi na 

opracowanie wykonanej przez Uczestnika pracy oraz na rozporządzanie przez 

Organizatora opracowaniem i korzystanie z opracowania pracy wykonanej przez 

Uczestnika.	

15. Uczestnik z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu przenosi bez osobnego 

wynagrodzenia na Organizatora uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Organizator.	

16. Organizator nie jest zobowiązany umożliwić Uczestnikowi przeprowadzenia 

nadzoru autorskiego przed oraz po rozpowszechnieniu pracy.	

17. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora oraz 

podmiotów na rzecz których Organizator przeniósł prawa autorskie do pracy, lub 

udzielił licencji na korzystanie z niej osobistych praw majątkowych, a w 

szczególności nie będzie żądał:	

a)      oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym 

opracowania jego utworu,	

b)      nienaruszalności treści i formy utworu, z uwagi na zezwolenie na 

wykonywanie przez Organizatora opracowań,	

c)      nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,	

d)      wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu utworu 

pierwotnego.	

18. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza podjęcie przez Uczestnika decyzji o 

pierwszym udostępnieniu pracy publiczności i jest wyrażeniem zgody na 

rozpowszechnianie pracy.	

19. Uczestnik nie może odstąpić od umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie 

dotyczącym nabytych przez Organizatora praw autorskich, ze względu na swe 

istotne interesy twórcze.	

20. Uczestnik oświadcza, że przesłana praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek 



praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani 

osobistych oraz dóbr osobistych innych osób. Uczestnik zobowiązuje się przed 

wysłaniem pracy konkursowej do uzyskania od osób, którym przysługują ww. 

prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie 

niezbędnym do wykonania pracy konkursowej. Naruszenie przez Uczestnika 

powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

postanowień niniejszego Regulaminu skutkujące natychmiastowym 

wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik  przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność w zakresie naruszeń ww. praw i w razie poniesienia 

negatywnych konsekwencji przez Organizatora  w związku z tymi naruszeniami 

zobowiązuje się pokryć tak powstałej szkody lub przystąpienia do wszelkiego 

rodzaju postępowań celem odsunięcia tej odpowiedzialności od Organizatora.  

21. Za nieakceptowalne i pozbawiające możliwości wygrania nagród, o których 

mowa w pkt. B, będą uznane materiały: 

a) charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji politycznej 

lub religijnej;  

b) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza 

ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;  

c) sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do nienawiści 

rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, propagujące 

nielegalne używki; 

d) uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub 

naruszające zasady życia społecznego;  

e) zawierające wulgaryzmy.  

22. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników zgłoszeń 

pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak również 

weryfikacji danych uczestników zawartych w Formularzu. 

23. Organizator dopuszcza odbiór nagrody osobiście w swojej siedzibie w ciągu 60 

dni od dnia zakończenia konkursu. 

a) W celu ustalenia formy odbioru nagrody Organizator konkursu skontaktuje się z 

Laureatami. 

b) W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, 



niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w 

terminie wskazanym w pkt. E 2 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej 

Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć ten 

termin, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata. 

24. Odbiór nagród dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia do odbioru nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 

2. do regulaminu lub w przypadku wysyłki nagrody do laureata pokwitowania 

odebrania przesyłki 

E. Dane osobowe 

1. Cel przetwarzania danych. 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji 

Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. 

2. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie      danych      obywa      się      zgodnie      z       RODO1. Podstawą 

prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z 

przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz akcji promocyjnej 

DOFE, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. 

4. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

1) dane identyfikacyjne Uczestnika, w szczególności: imię, nazwisko; 

2) dane       kontaktowe       Uczestnika,       które       obejmują        adres e-mail, 

nr telefonu, adres zamieszkania, w tym adres, na który zostanie przesłana 

Nagroda. 
5. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych 

osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. 

6. Dostęp do danych osobowych. 



Dostęp do danych osobowych Uczestnika mają uprawnieni pracownicy i 

współpracownicy Organizatora. Dane te mogą być/są powierzane lub 

udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z 

 
1 

Rozporządzenie 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] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 



realizacją Konkursu, w szczególności przedstawicielom firm kurierskim w celu 

dostarczenia nagród do laureatów Konkursu. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, 

osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z pytaniem m.in. o 

to czy Organizator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i 

skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo 

dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się 

nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z 

wnioskiem o ich aktualizację. Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania przysługuje, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 

RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, 

gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu 

Organizatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. 

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Organizator może 

jedynie przechowywać dane osobowe. Organizator nie może przekazywać tych 

danych   innym    podmiotom,    modyfikować    ich    ani    usuwać.    Ograniczanie 

przetwarzania danych osobowych ma  charakter  czasowy  i  trwa do momentu 

dokonania przez Organizatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, 

przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

Organizator ma swoją siedzibę pod adresem: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-

051 Łódź.   W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora 

jest możliwy pod adresem: 
1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2) poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl. 



 

F. Postanowienia końcowe 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uczestnik może w każdej chwili 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany 

lub usunięcia. 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać mailowo na adres 

promocja.rpo@lodzkie.pl Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej 

szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone rozstrzyga Organizator. 

Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu określonego powyżej, Organizator 

nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej  www.rpo.lodzkie.pl. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i głosujących i może obejmować 

tylko postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana 

Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej



staranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania i 

które leżą po stronie Organizatora. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie 

opublikowany na Stronie Internetowej. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego 

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

6. Organizator ma prawo w każdym momencie zakończyć konkurs bez 

rozstrzygnięcia. 

7. Organizator ma prawo ze względu na poziom nadesłanych prac nie przyznać 

jednej lub żadnej nagrody. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 

przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„Quiz o Funduszach Europejskich I” (zwany dalej 
„Regulaminem”) 

 
G. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa organizację i przebieg konkursu „Quiz o Funduszach 

Europejskich I” (zwanego dalej „Konkursem”), jak również zasady udziału w 

Konkursie i nagrody konkursowe. 

2. Celem Konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich 

oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku, jak i sprawdzenie wiedzy 

uczestników z zakresu Europeistyki oraz Nauk Społecznych i Ekonomicznych. 

3. Głównym Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego, z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

(zwany dalej „Organizatorem”). 

4. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w lokalnych portalach, tj. 

Nasze.fm, Radiozw.com.pl, radioq.fm, tulodz.pl, epiotrkow.pl (zwanej dalej: 

„Portale”) z wykorzystaniem narzędzia Typeform, w okresie między 18 września 

2020 roku do 27 września 2020 roku do godz. 23.59 (zwanym dalej: „Czas 
Trwania Konkursu”). 

 



H. Nagrody 
1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są Nagrody rzeczowe w postaci: 

Za pięć pierwszych miejsc: 

- ekspres do kawy 

 

Za pięć drugich miejsc: 

- tablet 

 

Za pięć trzecich miejsc: 

- dysk zewnętrzny 

 

Za pięć czwartych miejsc: 

 - smartband 

  

 Za pięć miejsc 5, 6, 7: 

 - zestawy upominkowe (okulary, piłki, gry turystyczne, antystres, kredki) 

 
 

2. Organizator jest zwolniony z uregulowania podatku dochodowego od Nagród 

których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł z mocy art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U.2020.0.1426 t.j.).  

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.) 

4. W konkursie zostanie przyznanych łącznie 40 nagród, po 7 w każdym portalu. 

I. Kapituła Konkursowa 

1. W skład Kapituły Konkursowej wejdą minimum 3 osoby wskazane przez 

Organizatora Konkursu. 

2. Zadaniem Kapituły jest wybór prac, które otrzymają nagrody, wyróżnienia itp. 

3. Prace będą oceniane przez każdego członka kapituły pod kątem ilości 

poprawnych odpowiedzi i czasu ich udzielenia.  



  

J. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna niepełnoletnia, 

posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy 

Ibento Sp. z o.o. wraz z najbliższą rodziną tj, małżonkami, dziećmi, rodzeństwem 

i rodzicami. 

3. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania 

zawarte w quizie, dotyczące Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. O 

wygranej decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność przesłanych 

odpowiedzi. 

4. W konkursie liczy się tylko pierwsze zgłoszenie uczestnika, każde kolejne 

zostanie odrzucone. 

5. W celu udziału w konkursie należy wypełnić formularz należy uzupełnić o 

następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, 

adres e-mail. 

6. Organizator dopuszcza odbiór nagrody osobiście w swojej siedzibie w ciągu 60 

dni od dnia zakończenia konkursu. 

c) W celu ustalenia formy odbioru nagrody Organizator konkursu skontaktuje się z 

Laureatami. 

d) W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, 

niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w 

terminie wskazanym w pkt. E 2 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej 

Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć ten 

termin, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata. 

e) Odbiór nagród dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia do odbioru nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 

2. do regulaminu lub w przypadku wysyłki nagrody do laureata pokwitowania 

odebrania przesyłki. 



K. Dane osobowe 

1. Cel przetwarzania danych. 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji 

Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. 

2. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie      danych      obywa      się      zgodnie      z       RODO1. Podstawą 

prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z 

przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz akcji promocyjnej 

DOFE, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. 

4. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

1) dane identyfikacyjne Uczestnika, w szczególności: imię, nazwisko; 

2) dane       kontaktowe       Uczestnika,       które       obejmują        adres e-mail, 
nr telefonu, adres zamieszkania, w tym adres, na który zostanie przesłana 

Nagroda. 

5. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych 
osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. 

6. Dostęp do danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych Uczestnika mają uprawnieni pracownicy i 

współpracownicy Organizatora. Dane te mogą być/są powierzane lub 

udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z 

 
1 

Rozporządzenie 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] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 



realizacją Konkursu, w szczególności przedstawicielom firm kurierskim w celu 

dostarczenia nagród do laureatów Konkursu. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, 

osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z pytaniem m.in. o 

to czy Organizator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i 

skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo 

dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się 

nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z 

wnioskiem o ich aktualizację. Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania przysługuje, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 

RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, 

gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu 

Organizatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. 

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Organizator może 

jedynie przechowywać dane osobowe. Organizator nie może przekazywać tych 

danych   innym    podmiotom,    modyfikować    ich    ani    usuwać.    Ograniczanie 

przetwarzania danych osobowych ma  charakter  czasowy  i  trwa do momentu 

dokonania przez Organizatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, 

przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

Organizator ma swoją siedzibę pod adresem: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-

051 Łódź.   W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora 

jest możliwy pod adresem: 
1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2) poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl. 



 

L. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uczestnik może w każdej chwili 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany 

lub usunięcia. 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie pod adres 

Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje 

zgłoszone rozstrzyga Organizator. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu 

określonego powyżej, Organizator nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej www.rpo.lodzkie.pl. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa 

w Konkursie dla Uczestników i głosujących i może obejmować tylko 

postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana Regulaminu 

może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej staranności nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania i które leżą po stronie 

Organizatora. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na 

stronie internetowej. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU 
„Quiz o Funduszach Europejskich II” (zwany dalej 

„Regulaminem”) 
 
M. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa organizację i przebieg konkursu „Quiz o Funduszach 

Europejskich II” (zwanego dalej „Konkursem”), jak również zasady udziału w 

Konkursie i nagrody konkursowe. 

2. Celem Konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich 

oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku, jak i sprawdzenie wiedzy 

uczestników z zakresu Europeistyki oraz Nauk Społecznych i Ekonomicznych. 

3. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z 

siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

4. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie facebookowej 

„Zmieniamy Łódzkie” (zwanej dalej: „Fanpage”) w okresie od 19 września 2020 

roku do 25 września 2020 roku do godz. 23.59 (zwanym dalej: „Czas Trwania 
Konkursu”).  

 

N. Nagrody 
1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są Nagrody rzeczowe w postaci: 

Za pierwsze miejsca: 

- ekspres do kawy 

- tablet 

- smartwatch 

- kamerka sportowa 

- dron 

- rower 

 

Za drugie miejsca 

- smartband 

  

 Za miejsca od 3 do 6 

 - podwójne wejściówki na koncert O.S.T.R. w Łódzkim Domu Kultury 



 - podwójne wejściówki na koncert Queen symfonicznie w Filharmonii Łódzkiej 

 
 

2. Organizator jest zwolniony z uregulowania podatku dochodowego od Nagród 

których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł z mocy art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o  Podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U.2020.0.1426 t.j.). 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.) 

4. Nagrody w konkursie zostaną przyznane za 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 miejsce o czym 

decyduje kolejność oraz poprawność udzielonych odpowiedzi. 

 

O. Kapituła Konkursowa 

1. W skład Kapituły Konkursowej wejdą minimum 3 osoby wskazane przez 

Organizatora Konkursu. 

2. Zadaniem Kapituły jest wybór prac, które otrzymają nagrody, wyróżnienia itp. 

3. Prace będą oceniane przez każdego członka kapituły pod kątem ilości 

poprawnych odpowiedzi i kolejności ich udzielenia.  

 
P. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna niepełnoletnia, 

posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i rodziny osób zatrudnionych 

przez Organizatora oraz firmy Ibento Sp. z o.o. wraz z najbliższą rodziną tj, 

małżonkami, dziećmi, rodzeństwem i rodzicami. 

3. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w 

specjalnym poście konkursowym, który pojawi się na Fanpage’u „Zmieniamy 

Łódzkie”.  Pytania zawarte w konkursie dotyczą Funduszy Europejskich oraz 



Unii Europejskiej. Zwycięzcami zostaje 6 pierwszych osób, które udzielą 

poprawnej odpowiedzi. Pytania będą pojawiać się codziennie przez 14 dni, w 

trakcie okresu trwania konkursu. Uczestnik, który otrzyma nagrodę w konkursie 

za zajęcie miejsce od 1 do 6, nie może ponownie wziąć udziału w żadnej 

kolejnej edycji. Jeżeli takiej nagrody nie otrzymał, ma możliwość wzięciu 

ponownego udziału w kolejnych edycjach. 

4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną, 

gdzie poprosi u uzupełnienie następujących danych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

5. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników zgłoszeń 

pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak również 

weryfikacji danych uczestników zawartych w Formularzu. 

6. Organizator dopuszcza odbiór nagrody osobiście w swojej siedzibie w ciągu 60 

dni od dnia zakończenia konkursu w przypadku nagród rzeczowych, natomiast 

w przypadku biletów na koncert maksymalnie dzień przed planowaną datą 

koncertu. 

f) W celu ustalenia formy odbioru nagrody Organizator konkursu skontaktuje się z 

Laureatami. 

g) W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, 

niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w 

terminie wskazanym w pkt. E 2 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej 

Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć ten 

termin, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata. 

 

7. Odbiór nagród dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia do odbioru nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 

2. do regulaminu lub w przypadku wysyłki nagrody do laureata pokwitowania 

odebrania przesyłki. 

Q. Dane osobowe 

1. Cel przetwarzania danych. 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji 

Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. 



2. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie      danych      obywa      się      zgodnie      z       RODO1. Podstawą 

prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z 

przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz akcji promocyjnej 

DOFE, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. 

4. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

1) dane identyfikacyjne Uczestnika, w szczególności: imię, nazwisko; 

2) dane       kontaktowe       Uczestnika,       które       obejmują        adres e-mail, 
nr telefonu, adres zamieszkania, w tym adres, na który zostanie przesłana 

Nagroda. 

5. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych 
osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. 

6. Dostęp do danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych Uczestnika mają uprawnieni pracownicy i 

współpracownicy Organizatora. Dane te mogą być/są powierzane lub 

udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z 

 
1 Rozporządzenie 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] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 



realizacją Konkursu, w szczególności przedstawicielom firm kurierskim w celu 

dostarczenia nagród do laureatów Konkursu. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, 

osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z pytaniem m.in. o 

to czy Organizator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i 

skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo 

dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się 

nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z 

wnioskiem o ich aktualizację. Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania przysługuje, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 

RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, 

gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu 

Organizatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. 

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Organizator może 

jedynie przechowywać dane osobowe. Organizator nie może przekazywać tych 

danych   innym    podmiotom,    modyfikować    ich    ani    usuwać.    Ograniczanie 

przetwarzania danych osobowych ma  charakter  czasowy  i  trwa do momentu 

dokonania przez Organizatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, 

przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

Organizator ma swoją siedzibę pod adresem: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-

051 Łódź.   W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora 

jest możliwy pod adresem: 
1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2) poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl. 



 

R. Postanowienia końcowe 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uczestnik może w każdej chwili 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany 

lub usunięcia. 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać mailowo na adres 

promocja.rpo@lodzkie.plwraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 

uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia 

Konkursu. Reklamacje zgłoszone rozstrzyga Organizator. Reklamacji 

zgłoszonych po upływie terminu określonego powyżej, Organizator nie będzie 

rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na 

drodze sądowej. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej www.rpo.lodzkie.pl. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i głosujących i może obejmować 

tylko postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana 

Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej 



staranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania i 

które leżą po stronie Organizatora. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie 

opublikowany na Stronie Internetowej. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego 

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

6. Organizator ma prawo w każdym momencie zakończyć konkurs bez 

rozstrzygnięcia. 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 

przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 

przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU 
„Quiz o Funduszach Europejskich III” (zwany 

dalej „Regulaminem”) 
 
S. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa organizację i przebieg konkursu „Quiz o Funduszach 

Europejskich III” (zwanego dalej „Konkursem”), jak również zasady udziału w 

Konkursie i nagrody konkursowe. 

2. Celem Konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich 

oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich. 

3. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z 

siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

4. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie rozgłośni 

radiowych, tj. Radio RSC, Nasze Radio, Radio Victoria, Radio FAMA, Radio 

ZW, Radio Strefa FM, Radio Q (zwanych dalej: „Radio”) w okresie od 14 

września 2020 roku do 27 września 2020 roku do godz. 23.59 (zwanym dalej: 

„Czas Trwania Konkursu”).  

 

T. Nagrody 
1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są Nagrody rzeczowe w postaci: 

 

11 smartbandów 

15 podwójnych wejściówek na koncert Queen symfonicznie w Filharmonii 
Łódzkiej 

16 podwójnych wejściówek na koncert O.S.T.R. w ŁDK 
 

2. Organizator jest zwolniony z uregulowania podatku dochodowego od Nagród 

których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł z mocy art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.0.1426 

t.j.). 
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.) 



4. Nagrody w konkursie zostaną przyznane za udzielenie poprawnej odpowiedzi 

na pytanie zadanie na antenie radia na żywo. 

 

 

U. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna , pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna niepełnoletnia, 

posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i rodziny osób zatrudnionych 

przez Organizatora oraz firmy Ibento Sp. z o.o. wraz z najbliższą rodziną tj, 

małżonkami, dziećmi, rodzeństwem i rodzicami. 

3. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie zadanie na 

antenie radia. Pytania zawarte w konkursie dotyczą Funduszy Europejskich 

oraz Unii Europejskiej. Zwycięzcami zostają osoby, które udzielą poprawnej 

odpowiedzi na pytanie. 

4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami, w celu uzupełnienia następujących 

danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

5. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników zgłoszeń 

pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak również 

weryfikacji danych uczestników zawartych w Formularzu. 

6. Organizator dopuszcza odbiór nagrody osobiście w swojej siedzibie w ciągu 30 

dni od dnia zakończenia konkursu w przypadku nagród rzeczowych, natomiast 

w przypadku biletów maksymalnie na dzień przed planowaną datą koncertu. 

h) W celu ustalenia formy odbioru nagrody Organizator konkursu skontaktuje się z 

Laureatami. 

i) W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, 

niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w 

terminie wskazanym w pkt. E 2 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej 

Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć ten 

termin, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata. 

 



7. Odbiór nagród dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia do odbioru nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 

2. do regulaminu lub w przypadku wysyłki nagrody do laureata pokwitowania 

odebrania przesyłki. 

V. Dane osobowe 
1. Cel przetwarzania danych. 

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji 

Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. 

2. Podstawa prawna przetwarzania. 

Przetwarzanie      danych      obywa      się      zgodnie      z       RODO. Podstawą 
prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z 

przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz akcji promocyjnej 

DOFE, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. 

4. Rodzaje przetwarzanych danych. 

Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: 

1) dane identyfikacyjne Uczestnika, w szczególności: imię, nazwisko; 

2) dane       kontaktowe       Uczestnika,       które       obejmują        adres e-mail, 
nr telefonu, adres zamieszkania, w tym adres, na który zostanie przesłana 

Nagroda. 

5. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych 
osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. 

6. Dostęp do danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych Uczestnika mają uprawnieni pracownicy i 

współpracownicy Organizatora. Dane te mogą być/są powierzane lub 

udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z 

 



1 
Rozporządzenie 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] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1] 



realizacją Konkursu, w szczególności przedstawicielom firm kurierskim w celu 

dostarczenia nagród do laureatów Konkursu. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, 

osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z pytaniem m.in. o 

to czy Organizator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i 

skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo 

dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się 

nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z 

wnioskiem o ich aktualizację. Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania przysługuje, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 

RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, 

gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu 

Organizatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. 

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Organizator może 

jedynie przechowywać dane osobowe. Organizator nie może przekazywać tych 

danych   innym    podmiotom,    modyfikować    ich    ani    usuwać.    Ograniczanie 

przetwarzania danych osobowych ma  charakter  czasowy  i  trwa do momentu 

dokonania przez Organizatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, 

przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

Organizator ma swoją siedzibę pod adresem: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-

051 Łódź.   W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora 

jest możliwy pod adresem: 
1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

2) poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl. 



 

W. Postanowienia końcowe 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uczestnik może w każdej chwili 

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany 

lub usunięcia. 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie pod adres 

Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje 

zgłoszone rozstrzyga Organizator. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu 

określonego powyżej, Organizator nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora 

oraz na Stronie Internetowej www.rpo.lodzkie.pl. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i głosujących i może obejmować 

tylko postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana 

Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej 

staranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania i 

które leżą po stronie Organizatora. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie 

opublikowany na Stronie Internetowej. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego 

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.



 

 
 

 
 


