
Strona 1 z 7 
 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

Cyfrowe Śl@skie 

 

 

I. Organizator 

Organizatorem gry miejskiej „Cyfrowe Śl@skie” (zwanej dalej „Grą”), realizowanej 

na terenie Katowic, w dniach 19.11.2021 r. do 19.12.2021 r. jest Województwo Śląskie 

-  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice. 

 

II. Uczestnicy 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie Uczestnika lub Grupy 

uczestników poprzez formularz zamieszczony na stronie www.cyfroweslaskie.pl. 

2. Uczestnikami Gry mogą być osoby pełnoletnie.  

3. Uczestnicy mogą startować w Grze indywidualnie lub zorganizowani w Grupy 

liczące od 2 do 5 osób. 

4. Jeden Uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej Grupy.  

5. Organizator informuje, że Gra wymaga wysiłku fizycznego i umiarkowanej 

sprawności pozwalającej na pokonanie określonej trasy i realizację wyznaczonych 

zadań.  

6. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

8. Z udziału w Grze wykluczeni są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu i ich 

rodziny oraz pracownicy wykonawcy -  Cudotwórnia Sp. z o.o. i ich rodziny. 

 

III. Zasady Gry 

1. Gra odbędzie się w dniach 19.11.2021 r. do 19.12.2021 r. 

2. Zadania dot. Gry będą do wykonania on-line (w internecie) oraz fizycznie  

– w wyznaczonych punktach na terenie miasta Katowice. 

3. Uczestnik Indywidualny lub Grupa może dołączyć do Gry w dowolnym momencie 

poprzez rejestrację na stronie www.cyfroweslaskie.pl. 

http://www.cyfroweslaskie.pl/
http://www.cyfroweslaskie.pl/
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4. Uczestnicy Gry uzupełniają formularz z odpowiedziami na stronie 

https://zagadkowy.pl/cyfroweslaskie. Uzupełniając swój nick/nazwę drużyny 

oraz odpowiedź na dane pytanie.  

5. Celem Gry jest poprawne wykonanie jak największej liczby zadań (do zwycięstwa 

będzie wymagane zaliczenie wszystkich lub jeśli nikt tego nie dokona, jak 

największa liczba poprawnych odpowiedzi). W przypadku remisu – liczyć się 

będzie czas przysłania odpowiedzi na ostatnie pytanie (wcześniej = lepiej).   

6. Poprawnie uzupełniany formularz na stronie https://zagadkowy.pl/cyfroweslaskie 

jest podstawą do pozycjonowania grup w rankingu. Ranking publikowany będzie 

na stronie zagadkowy.pl/cyfrowyranking. 

7. Ranking będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz na 48 godzin. 

8. Organizator nie zwraca kosztów transportu i podróży podczas wykonywania zadań 

wykonywanych w przestrzeni miejskiej.  

9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Grupę niniejszego Regulaminu 

w tym zasad bezpieczeństwa sanitarnego o których jest mowa w pkt. 7, złamania 

zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom, bądź niszczenia wskazówek, 

w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo zdyskwalifikować daną Grupę. 

Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

 

IV. Zgłoszenie udziału w Grze   

Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:  

1. potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem 

i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. udzieleniem zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Organizator informuje, że na stronie internetowej Organizatora i stronie 

internetowej/mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego mogą zostać 

opublikowane ilustracyjne zdjęcia z przebiegu Gry lub wręczania nagród 

na których może znaleźć się wizerunek uczestników.1 

 

 
1 Informujemy, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

https://zagadkowy.pl/cyfroweslaskie
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V. Wyłanianie zwycięzców 

1. Grę wygrywa Uczestnik lub Grupa, która prawidłowo odpowiedziała na wszystkie 

pytania zamieszczone na stronie Gry (przesłanie w formularzu odpowiedzi 

na każde pytanie) i zdobyła największą łączną liczbę punktów. Jeśli żaden 

z Uczestników lub żadna z Grup nie zaliczy wszystkich punktów zadaniowych, 

brane będą pod uwagę te, które mają największą liczbę punktów. Jeśli i w takim 

przypadku dojdzie do remisu, decydować będzie kolejność przesyłania ostatniego 

zadania w grze. 

2. Wyniki Gry zostaną opublikowane na stronie internetowej/ w mediach 

społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w postaci 

nicków osób indywidualnych lub nazwy danej drużyny. 

3. Odbiór nagród nastąpi w terminie i miejscu opublikowanym na stronie internetowej/ 

mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

razem z wynikami Gry. 

 

VI. Nagrody 

1. Nagrody w Grze są przyznawane w pulach – odpowiednio za zajęcie miejsca 

od 1 do 3. Bez względu na liczebność grupy - pule pozostają bez zmian. 

2. Warunkiem odbioru nagród jest: stawienie się przedstawiciela grupy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Organizatora, potwierdzenie przynależności do grupy 

(poprzez powiązanie nicka / nazwy drużyny z podanymi przy rejestracji adresem 

mailowym oraz numerem telefonu) oraz przekazanie danych osobowych 

niezbędnych do rozliczenia podatku od nagrody. 

3. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci rzeczowej. Niedopuszczalna 

jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną 

nagrodę. 

4. W przypadku niezgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym 

przez Organizatora nagrody będą wysyłane przesyłką pocztową/kurierską 

po wcześniejszym kontakcie. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody. W tym 

celu powinien złożyć podpisane oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. 

5.  W przypadku braku potwierdzenia przynależności do grupy lub odmowy 

przekazania danych osobowych niezbędnych do rozliczenia nagrody 

lub w przypadku złożenia podpisanego przez Zwycięzcę oświadczenia o odmowie 
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przyjęcia nagrody prawo do nagrody wygasa i przechodzi na kolejnego 

Uczestnika/Grupę w rankingu. 

6. Przed odbiorem nagród Zwycięzcy będą zobowiązani do podania imienia, 

nazwiska, adresu oraz numeru PESEL w celu dokonania rozliczeń podatkowych. 

W tym również celu zwycięzcom zostanie przyznana dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 10% kwoty zakupu nagrody rzeczowej, przyznawana 

w celu pokrycia należności podatkowych.  

 

VII. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego 

1. Uczestnicy Gry przebywający w otwartej przestrzeni zobowiązani są 

do utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy innymi uczestnikami 

Gry. Wyłączeni z tego obowiązku są: 

1) rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 

2) osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 

3) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie 

poruszać i ich opiekunowie. 

2. Decydując się na udział w Grze zgłaszający drużynę oświadcza, że według swojej 

najlepszej wiedzy zgłaszający ani żaden członek drużyny nie jest osobą zakażoną 

na Covid-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

3. Uczestnicy Gry zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek 

w przestrzeniach zamkniętych zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające 

zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający schorzenie/chorobę 

określoną w aktualnie obowiązujących przepisach.  

4.  Uczestnicy Gry zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków 

ochrony osobistej w postaci maseczki zakrywającej usta i nos.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia lub zmiany jego 

terminu, albo też ograniczenia liczby osób biorących udział w wydarzeniu w razie 

zaostrzenia rygorów sanitarno - epidemiologicznych. 

 

 



Strona 5 z 7 
 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W celu przeprowadzenia Gry niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.  

2. Organizator dołożył starań aby zakres przetwarzanych danych obejmował 

wyłącznie niezbędne dane. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie zapisów 

na Grę www.cyfroweslaskie.pl. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny. O zmianach zostaną poinformowani już zarejestrowani 

gracze poprzez e-mail, na adres podany przy rejestracji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyfroweslaskie.pl/


Strona 6 z 7 
 

Załącznik do regulaminu gry miejskiej 

Cyfrowe Śl@skie 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego 

z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona 

internetowa: bip.slaskie.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych 

(inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. rejestracji i bieżącej obsługi gry, 

b. oceny wyników (w przypadku uczestników gry), 

c. wydania i wręczenia nagród (od laureatów mogą być zebrane dodatkowe dane niezbędne 

do wykonania obowiązków podatkowych), 

d. archiwizacji dokumentacji do czasu przekazania do archiwum zakładowego. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są realizacja zadań publicznych 

przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 

ust. 1 lit. e rozporządzenia) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c rozporządzenia), wynikające z: 

e. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 11 

ust. 1-3), 

f. uchwały Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 

g. uchwały nr 2840/194/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”, 

h. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku 

laureatów gry), 

i. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

j. oraz innych przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorom 

platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), operatorowi 

pocztowemu lub operatorowi usług kurierskich (w przypadku korespondencji papierowej), 

podmiotom realizującym archiwizację, obsługę bankową, podmiotom zapewniającym obsługę 

teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wykonawcy usługi w 

zakresie organizacji i przeprowadzenia gry: Cudotwórnia Sp. z o.o., ul. Orląt Lwowskich 93, 

41-200 Sosnowiec, podmiotom dostarczającym narzędzia służące do realizacji gry i ich 

ewentualnym dalszym podmiotom przetwarzającym. 

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach www Województwa 

Śląskiego. 

5. W związku z organizacją gry także przy użyciu narzędzi podmiotów zlokalizowanych 

w państwie spoza obszaru EOG („państwo trzecie” zgodnie z rozporządzeniem), Pani/Pana 

dane osobowe będą mogły w niezbędnym minimalnym zakresie trafiać do odbiorców w 

państwie trzecim. 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
https://bip.slaskie.pl/
mailto:daneosobowe@slaskie.pl
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Transfer do niektórych z tych podmiotów odbywa się na podstawie mechanizmu 

standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia). 

6. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z narzędzi służących do przeprowadzenia gry po 

jej zakończeniu i przyznaniu nagród.  

Dane służące udokumentowaniu działań, tworzące akta sprawy będą przechowywane 

przez okres maksymalnie 25 lat. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do 

Archiwum Państwowego. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 

uczestnictwa w grze. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 


