
Regulamin konkursu  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

„Spisz się przez Internet!” 

 

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 

hazardowych ( Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ). 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest redakcja dziennika Super Nowości 

zwany w dalszej części "Organizatorem". 

 

§ 2 

Miejsce realizacji 

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na  terenie 

woj. podkarpackiego. 

2. Konkurs adresowany jest do czytelników dziennika Super Nowości oraz portalu 

supernowosci24.pl, mieszkających na terenie województwa podkarpackiego, którzy od 9 

lipca 2021 roku sami spisali się przez internet w ramach Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

§ 3 

Termin Konkursu 

1. Konkurs realizowany jest od poniedziałku do piątku w dniach od 12.07.2021 r. do 

30.07.2021 r. Ogłoszenie wyników odbywać się będzie na bieżąco w drukowanych 

wydaniach dziennika Super Nowości oraz na portalu supernowosci24.pl w okresie 

trwania konkursu.  

§ 4 

Cele Konkursów 

 

1. Celem Konkursu jest aktywny udział czytelników Super Nowości oraz portalu 

supernowosci24.pl w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – spis 

przez Internet. 

 

§ 5 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu są pełnoletnie osoby fizyczne, będący mieszkańcami 

województwa podkarpackiego które od 9 lipca 2021 r. same spisały się przez Internet  

w ramach w Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

2. W formularzu konkursowym zamieszczonym na stronie spiskonkursowy.pl osoba 

wypełniająca podaje jedynie imię i nazwisko, e-mail oraz adres zamieszkania identyczny 

jak adres zamieszkania, który podała w formularzu spisowym NSP 2021. Po 

zaakceptowaniu udziału w konkursie uczestnik konkursu otrzyma informację o numerze, 

który od tej pory identyfikuje go jako uczestnika oraz ewentualnego zwycięzcy w 

konkursie. Numer ten zostanie także wysłany na adres e-mail podany przez uczestnika.  

http://www.supernowosci24.pl/


3. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział 

w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela 

ustawowego. 

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który 

dostępny jest na stronie supernowosci24.pl . 

5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród, 

a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. 

 

§ 6 

Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem formularza konkursowego 

zamieszczonego na stronie internetowej spiskonkursowy.plW konkursie biorą udział 

osoby, które same się spisały przez Internet i wypełniły formularz rejestracyjny na 

internetowej stronie spiskonkursowy.pl. Rejestracja zgłoszeń odbywa się każdego dnia  

w czasie trwania konkursu (od 12.07.2021 do 30.07.2021 r.) od godziny 12.00 do 

23:59:59. 3 pierwsze osoby, których zgłoszenie zostanie odnotowane wraz z prawidłową 

odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzymają nagrodę w postaci bonu wartościowego na 

kwotę 100 PLN ufundowanego przez Super Nowości. Kolejne 3 osoby, których 

zgłoszenie zostanie odnotowane wraz z prawidłową odpowiedzą na pytanie konkursowe 

otrzymają nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 

2. Uczestnictwa 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. Gazeta opublikuje numery uczestników konkursu, które jako pierwsze zostały 

zarejestrowane danego dnia przez system formularza konkursowego dostępny na stronie 

spiskonkursowy.pl na drugi dzień wydawniczy. Nie ma możliwości wygrania nagrody po 

raz drugi, lub kilkukrotne wypełnienie formularza konkursowego. Takie zgłoszenia będą 

automatycznie usuwane przez system weryfikacyjny formularza konkursowego. 

§ 7 

Nagrody i odbiór nagród 

1. Nagrodami w konkursie są bony zakupowe o wartości 100 zł, każdy na dowolne zakupy 

w placówkach handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 

2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę bon wartościowy na kwotę 100zł lub nagrodę rzeczową  

w sposób fizyczny lub uzgodniony z Organizatorem (odbiór osobisty, wysyłka pocztą za 

potwierdzeniem odbioru na wskazany adres lub inny ustalony z organizatorem konkursu). 

Wysyłka pocztą następuje najpóźniej 14 dni od dnia, w którym stwierdzono wygraną. 

3. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

4. Sponsorem konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10. 

35-959 Rzeszów  

http://www.supernowosci24.pl/
http://www.supernowosci24.pl/
http://www.supernowosci24.pl/


§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte  

w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie 6 osobowa Komisja 

Konkursowa w składzie 3 osoby wskazane z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz 3 

osoby wskazane z redakcji dziennika Super Nowości. 

 

3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone  

w regulaminie. 

 

4. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane 

osobowe po wygraniu w Konkursie nagrody wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

Konkursu tj. wysyłki bonu wartościowego lub jego osobistego odbioru. 

 

5. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest GRAVAMEN MEDIA 

Sp. z o.o., ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów.  Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej z 

dopiskiem RODO lub poprzez e-mail: rodo@supernowosci24.pl  

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu  

o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora 

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


