
  

 

Konkurs krzyżówka powstańcza 

 

Regulamin 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorami Konkursu „Krzyżówka powstańcza” są Biblioteka Śląska (40-021 

Katowice, Plac Rady Europy 1),Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej (40-

036  Katowice, Ligonia 7) i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (41-600 

Świętochłowice, ul. Wiktora Polaka 1). 

2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani nie został zorganizowany przez 

portal Facebook. 

3. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Krzyżówka powstańcza ” (zwany 

dalej „Konkursem”).  

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu [Uczestnik]. 

5. Czas trwania Konkursu: publikacja krzyżówki – od 31.08.2020 r., uczestnicy 

przesyłają rozwiązanie – do 21.09.2020 r.; rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 

najpóźniej – 30.09.2020 r.  

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  w  

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 

z. 847 z późn. zm.). 

7. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator 

Konkursu. 

8. Koordynatorem Konkursu z ramienia Biblioteki Śląskiej jest Instytut Badań 

Regionalnych Biblioteki Śląskiej. W razie jakichkolwiek pytań związanych z  

konkursem należy kontaktować się pod adresem e-mail: Julia.Rott-

Urbanska@bs.katowice.pl  

9. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na 

stronie Organizatora: http://ibr.bs.katowice.pl/ 

 

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Przystąpienie do Konkursu 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 Konkursie. 

2. Uczestnictwo w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

a) Rozwiązać krzyżówkę i przesłać hasło na adres: Julia.Rott-

Urbanska@bs.katowice.pl  

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną wiadomość z rozwiązaniem w ramach 

Konkursu. 
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5. Udział w Konkursie i podanie danych (imię i nazwisko) jest całkowicie dobrowolne, 

jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału. 

 

§ 3. Zwycięzcy Konkursu 

1. W ramach Konkursu nagroda zostanie przyznana 3 osobom, które jako pierwsze 

udzielą poprawnej odpowiedzi i wyślą ją na adres Julia.Rott-

Urbanska@bs.katowice.pl  

2. Nagrodami w konkursie są Bajki Pola, Wojtek i Trzy Skrzydła, bilety rodzinne do 

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Filmowa Encyklopedia Powstań 

Śląskich na płytach CD, płyta zespołu JO „Krew i gniew”, album „Powstaniec Śląski. 

Barwa i znak” 

3. Nagrody będą do odbioru w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej  

(ul. Ligonia 7, 40- 036 Katowice, pokój 116). Warunkiem odbioru nagrody jest 

okazanie dowodu osobistego. 

 

 

§ 4. Dane Osobowe Uczestników 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informujmy że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Instytut Badań Regionalnych 

Biblioteki Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 (40-036 Katowice, tel. 

32 25 14 221, wew. 305, e-mail: Julia.Rott-Urbanska@bs.katowice.pl).  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych przedmiotowo z  

Konkursem (organizacją i jego przeprowadzeniem, wyłonieniem zwycięzców i  

przyznaniem nagród). Udział w  Konkursie możliwy jest na  podstawie wyrażonej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO).Podstawą prawną jest także art. 6 ust 

1 lit. b RODO – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. c RODO 

(obowiązki prawne ciążące na Administratorze związane ze sprawozdawczością 

podatkową i księgową).   

3. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i  

jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie 

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych (art. 4 pkt 11 rozporządzenia RODO). Wyraźnym 

działaniem potwierdzającym jest rozwiązanie krzyżówki i przesłanie hasła na adres 

Administratora danych osobowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie 

danych osobowych,  

b) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
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prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a  także prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych 

osobowych należy się kontaktować z inspektorem danych osobowych w Bibliotece 

Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl. W tym celu należy 

zawiadomić Administratora w formie pisemnej. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego. Dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Ich podanie jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o 

możliwości udziału w   konkursie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń 

wynikających z niniejszego regulamin Konkursu, jak również wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”. 

 

§ 5.Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie  internetowej Organizatora. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania 

Konkursu z ważnych przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 
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