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REGULAMIN QUIZU 

Quiz Cyfrowe Śląskie 

 

 

I. Organizator 

Organizatorem quizu  „Quiz Cyfrowe Śląskie” (zwanego dalej „Quizem”), 

realizowanego w internecie w dniu 24.11.2022 r. jest Województwo Śląskie -  Urząd 

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

 

II. Uczestnicy 

1. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest zgłoszenie Uczestnika poprzez formularz 

zamieszczony na stronie www.quiz-cyfroweslaskie.pl 

2. Uczestnikami Quizu mogą być osoby pełnoletnie.  

3. Uczestnicy mogą startować w Quizie indywidualnie. 

4. Organizator informuje, że udział w Quizie wymaga komputera wraz z dostępem 

do internetu oraz smartfona z dostępem do internetu i przeglądarki internetowej 

(sugerowana: najnowsza wersja Chrome). 

5. Z udziału w Quizie wykluczeni są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego i ich rodziny oraz pracownicy wykonawcy -  Cudotwórnia 

Sp. z o.o. i ich rodziny. 

 

III. Zasady Quizu 

1. Quiz odbędzie się w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 18:00 na platformie zoom.us. 

2. Uczestnicy Quizu minimum dzień przed terminem wydarzenia, na podany 

przy rejestracji adres email, otrzymają link do połączenia na platformie zoom.us. 

3. Po połączeniu w dniu wydarzenia uczestnicy będą udzielać odpowiedzi 

za pośrednictwem serwisu ahaslides.com 

4. Uczestnik może dołączyć do quizu do dnia 22.11.2022 do godziny 18:00 poprzez 

rejestrację na stronie www.quiz-cyfroweslaskie.pl 

5. Celem Quizu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na jak najwięcej pytań, w jak 

najkrótszym czasie. 

6. Wynik osiągnięty przez danego Uczestnika będzie udostępniony bezpośrednio 

po zakończeniu Quizu. 
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7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania 

zasad fair play, utrudniania gry innym Uczestnikom, w dowolnym momencie 

Quizu, Organizator ma prawo zdyskwalifikować danego Uczestnika. Decyzja 

Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

 

IV. Zgłoszenie udziału w Quizie 

Zgłoszenie udziału w Quizie jest równoznaczne z:  

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

i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Quizie 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 oraz film z przebiegu Quizu lub wręczania 

nagród na których może znaleźć się wizerunek uczestników.1 

 

V. Wyłanianie zwycięzców 

1. Quiz wygrywa Uczestnik, który zgromadził najwięcej punktów. Punkty przydzielane 

są za poprawne odpowiedzi oraz szybkość udzielenia poprawnej odpowiedzi. 

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

społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w postaci 

nicków podanych przy rejestracji.  

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

mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

razem z wynikami Quizu. 

 

 

 

 

 
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. 
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VI. Nagrody 

1. Nagrody w Quizie są przyznawane odpowiednio za zajęcie miejsca od 1 do 3. 

2. Warunkiem odbioru nagród jest: stawienie się uczestnika w miejscu i terminie 

wskazanym przez Organizatora, potwierdzenie tożsamości Uczestnika (poprzez 

powiązanie nicka 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 tożsamości lub odmowy przekazania danych 

osobowych niezbędnych do rozliczenia nagrody lub w przypadku złożenia 

podpisanego przez Zwycięzcę oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody prawo 

do nagrody wygasa i przechodzi na kolejnego Uczestnika 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. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W celu przeprowadzenia Quizu 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. 
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VIII. Postanowienia końcowe. 

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

zapisów na Quiz www.slaskiatquiz.com 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Quizu, 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 

uczestnicy poprzez e-mail, na adres podany przy rejestracji.  
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Załącznik do regulaminu quizu  

Quiz wiedzy o społeczeństwie informacyjnym 

 

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 quizu, 

b. oceny wyników (w przypadku uczestników quizu), 

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: 

• ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w 

szczególności art. 11 ust. 1-3), 

• uchwały Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 

października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”, 

• 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”, 

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

przypadku laureatów quizu), 

• 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, 

• 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 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
https://bip.slaskie.pl/
mailto:daneosobowe@slaskie.pl
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usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia quizu: Cudotwórnia Sp. z o.o., ul. 

Orląt Lwowskich 93, 41-200 Sosnowiec, podmiotom dostarczającym narzędzia 

służące do realizacji quizu 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 quizu 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. 

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 quizu po jego 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 quizie. 

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

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

 


