
 

Regulamin KONKURSU / QUIZU o HISTORII OSIEDLA 

(25 pytań na 25 lat osiedla) 

1. Organizatorem Quizu o historii Osiedla Grzybowego (zwanego dalej „quizem”) jest Zarząd 
Osiedla Grzybowego – jednostki pomocniczej Gminy Suchy Las.  

2. Koordynatorem Quizu jest Przewodniczący Zarządu Osiedla Jarosław Dudkiewicz, dane 
kontaktowe: jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu, tel. +48 666 845 466.   

3. Quiz organizowany jest z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia Osiedla Grzybowego. Tematyką 
quizu jest historia oraz stan obecny zagospodarowania osiedla. Pomocnym w udzieleniu 
poprawnych odpowiedzi jest folder wydany w 2020 roku z okazji jubileuszu 25-lecia osiedla. 

4. Quiz jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem narzędzia 
Formularze Google, opublikowany na stronie internetowej osiedlegrzybowe.zlotniki.com 

5. Quiz rozpoczyna się 25 lutego 2021 r. o godz. 8:00 i trwa do 21 marca 2021 r. godz. 23:59. 
6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca br. poprzez opublikowanie listy laureatów na 

osiedlowej stronie internetowej osiedlegrzybowe.zlotniki.com  oraz funpage’u Zarządu Osiedla 
na Facebooku www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas. Dopuszcza się możliwość 
przedłużenia trwania Quizu oraz terminu ogłoszenia jego wyników. 

7. Uczestnikami Quizu mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia, które w czasie trwania 
Quizu udzielą odpowiedzi na pytania zawarte w Quizie. Quiz skierowany jest do każdego 
zainteresowanego dziejami osiedla, a w szczególności do wszystkich mieszkańców 
i sympatyków osiedla. Udział w Quizie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

8. Warunkiem przystąpienia do Quizu jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego 

w celu przeprowadzenia Quizu, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru 
nagród. Wraz z przystąpieniem do Quizu Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swojego 
wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej 
osiedlegrzybowe.zlotniki.com, funpage’u Zarządu Osiedla na Facebooku 
www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas oraz w Gazecie Sucholeskiej w związku z 
opublikowaniem wyników Quizu oraz fotorelacji z wręczenia nagród laureatom Quizu. 

9. Opcjonalnie uczestnik może podać numer porządkowy folderu wydanego z okazji 25-lecia 
Osiedla Grzybowego (tylna okładka).  

10. Quiz polega na wskazaniu prawidłowej spośród pięciu odpowiedzi na pytania ponumerowane 
od 1 do 22 oraz udzieleniu prawidłowej odpowiedzi w pytaniach otwartych ponumerowanych 
od 23 do 25.  

11. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt.  
12. Klasyfikacja uczestników nastąpi na podstawie uzyskanej liczby punktów.  
13. Organizator zamierza nagrodzić 21 uczestników z największą liczbą punktów. W przypadku 

miejsc ex aequo o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecyduje wcześniejsza data wypełnienia 
Quizu.  

14. Nagrodami w Quizie są vouchery na produkty i usługi ufundowane przez partnerów Quizu.  
15. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu czuwać będzie Jury, w skład którego wchodzą 

członkowie Komitet Obchodów Jubileuszu 25-lecia Osiedla Grzybowego: Iwona Koźlicka, 
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Maciej Młodziejowski, Artur Domagała, Tomasz Bratkowski, Andrzej Rakowski, Michał 
Czerniewicz, Jarosław Dudkiewicz. 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli będą 
wprowadzone jakiekolwiek zmiany, Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej 
osiedlegrzybowe.zlotniki.com oraz funpage’u Zarządu Osiedla na Facebooku 
www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie 
przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: ug@suchylas.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Suchy Las: iod@suchylas.pl. 

3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego 

rozporządzenia. 

4. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału i odbioru 

nagrody w Quizie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 

uczestnictwa w Quizie. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 
roku, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, 
przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, uczestnik 
Quizu posiada prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia, 
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia, 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

9. Prawa te są wykonywane przez uczestnika Quizu również względem tych osób, w stosunku 
do których sprawowana jest prawna opieka. 

10. Uczestnik Quizu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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