
„Konkurs wirtualnego dnia otwartego UR” 

REGULAMIN 

1. „Konkurs wirtualnego dnia otwartego UR”, dalej zwany konkursem,  organizowany jest przez 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (dalej UR), w ramach wirtualnego dnia otwartego 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

2. Konkurs trwa w terminie 24.06.2020 r. od godz. 9.30 do 28.06.2020 r. do godz. 24.00. 

3. Konkurs odbywa się na portalu Facebook.  

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która nie posiada aktualnie statusu członka społeczności 

akademickiej UR (pracownik/student/doktorant). 

5. Udział w konkursie polega na odpowiedzi na 10 pytań opublikowanych na portalu Facebook w 

specjalnie utworzonym do tego wydarzeniu  w dniu 24.06.2020 r. ok. godz. 9.30 i przesłaniu odpowiedzi na 

adres promocja@urk.edu.pl z tytułem wiadomości „Konkurs wirtualnego dnia otwartego UR”. 

6. Udział w konkursie będzie możliwy jedynie dla osób, które wraz z przesłaniem odpowiedzi przesłały w 

treści maila zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja [Imię i nazwisko] dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w celu przeprowadzenia „Konkursu wirtualnego dnia otwartego UR” w 

serwisie społecznościowym Facebook oraz w celu wysłania nagrody w przypadku jej przyznania. Oświadczam, 

że w przypadku przyznania nagrody wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska. 

6. Odpowiedzi należy przesyłać w okresie trwania konkursu, max. do 28.06.2020 r. do godz. 24.00. 

7. Pierwszych 20 osób, które udzieli poprawne odpowiedzi na 10 zadanych pytań otrzyma zestaw 

praktycznych gadżetów z logo UR. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 01.07.2020 r. o godz. 12.00 na portalu Facebook w specjalnie 

utworzonym do tego wydarzeniu. 

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. Po otrzymaniu informacji o wygranej 

uczestnik wskazuje adres do doręczenia nagrody wysyłając e-mail na adres: promocja@urk.edu.pl 

10. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową. 

11. Biorąc udział w konkursie uczestnik zaświadcza, że nie posiada statusu studenta, pracownika 

Uniwersytetu Rolniczego, a ponadto oświadcza, iż akceptuje niniejszy regulamin. 

12. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby 

konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu. 

 

Załącznik nr 1 do Konkursu 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie 

danych lub RODO), Organizatorzy konkursu informują, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych udzielonych w związku z konkursem będzie Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 



a. Przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzenia ogólnego 

b. przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia ogólnego 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym 

konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie jest to możliwe. 

4. Posiada Pan/Pani prawo do: 

a. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, 

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu 

ogólnym; 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu i przesłania nagrody. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

 

 

 

 


