
REGULAMIN  

Internetowy konkurs „Polskie Symbole Narodowe” 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1.
Celem Konkursu   „Polskie Symbole Narodowe” jest poznawanie i popularyzowanie wiedzy 
dotyczącej historii najnowszej Polski. 

§ 2.
Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP 
w Lublinie, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w Lublinie, ul. Wodopojna 2, 20-086 
Lublin.  

§3.
Konkurs będzie przeprowadzany od 29.04.2022 r. do 05.05.2022 r. do godziny 16:00 za 
pomocą darmowej aplikacji Quizizz. W przypadku wzmożonego zainteresowania konkursem 
organizator przewiduje jego czasowe przedłużenie. 

Rozdział II  
Zasady uczestnictwa w konkursie 

§ 4.
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych historią najnowszą Polski. 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, niebędąca pracownikiem Instytutu Pamięci 
Narodowej, która rozwiąże quiz w darmowej aplikacji Quizizz. 

Do rozwiązywania quizu Gracz może podejść tylko raz. Kilkukrotne rozwiązywanie quizu 
przez tą samą osobę będzie podstawą do jej dyskwalifikacji.  

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zastosowanie swojego adresu e-mail jako loginu 
do aplikacji. Jedna osoba może podać tylko jeden adres e-mail. Wykorzystanie kilku adresów 
e-mail przez tą samą osobę będzie podstawą do jej dyskwalifikacji.

Rozdział III 
Przebieg konkursu 

§ 5.

29.04.2022 r. na fanpage organizatora umieszczony zostanie post zapowiadający konkurs. 
Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą darmowej aplikacji Quizizz. Uczestnik będzie 
zobowiązany do pobrania aplikacji i wpisania w niej unikalnego kodu otwierającego quiz, 
który będzie podany w poście rozpoczynającym. Quiz będzie aktywny do 05.05.2022 r. do 
godziny 16:00. 



Organizatorzy konkursu po zapoznaniu się z odpowiedziami wybiorą trzech laureatów,. 
Zostaną oni poinformowani o liczbie punktów oraz zajętym miejscem drogą mailową. Wybrani 
laureaci powinni skontaktować się za pomocą wiadomości zwrotnej z organizatorem, w celu 
dobrowolnego przekazania swoich danych niezbędnych do wysyłki nagrody. Nagrodami w 
konkursie są gry edukacyjne IPN oraz publikacje książkowe. 

Rozdział IV 
Tryb oceny odpowiedzi 

§ 6.
Oceny odpowiedzi dokonuje organizator konkursu za pośrednictwem Komisji Konkursowej. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech pracowników IPN O/Lublin. 

Ocenie podlega zawartość merytoryczna odpowiedzi oraz czas rozwiązania quizu. 

Od oceny Komisji nie ma odwołania. 

Rozdział V 
Wygrana i nagrody 

§ 7.

Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe trzem laureatom, którzy otrzymają najlepszy 
wynik podczas rozwiązywania quizu. W przypadku takiej samej liczby punktów, o 
pierwszeństwie decyduje czas rozwiązania zadania. 

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i wyróżnień. 

Fundatorem nagród jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. 

Nagrodą za zajęcie I-go miejsca są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Lublinie. 

Nagrodą za zajęcie II-go miejsca są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Lublinie. 

Nagrodą za zajęcie III-go są gry i publikacje ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Lublinie. 



Rozdział VI 
Przekazanie nagród 

§ 8.

Laureaci zostaną poinformowani o zajętym miejscu drogą mailową. 

Brak odpowiedzi na wiadomość w terminie przekraczającym pięć dni roboczych oznacza 
rezygnację z odbioru nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przekazana na rzecz 
kolejnego konkursu. 

Laureaci będą mogli odebrać nagrody w siedzibie Organizatora w terminie pięciu dni 
roboczych od przekazania informacji o wygranej. 

Jeśli odbiór osobisty nie będzie możliwy z powodu obostrzeń związanych z epidemią Covid-
19, nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Wysyłka nagród za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie możliwa również w przypadku, 
kiedy Laureat zamieszkuje poza Lublinem, a odbiór osobisty jest dla niego niemożliwy. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wysłanej paczki. 

Organizator nie ma obowiązku informowania o statucie wysłanej paczki. 

W przypadku powrotu paczki do siedziby Organizatora, Laureat zostanie poinformowany o 
możliwości jej osobistego odbioru w terminie pięciu dni roboczych. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§9.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny do 
przeprowadzenia konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 
dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich 
na stronie internetowej organizatora.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego 



Klauzula informacyjna dotycząca 

konkursów internetowych przeprowadzanych na platformie Quizizz

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
konkursów internetowych na platformie Quizizz oraz innych działań mających na celu realizację

zadań ustawowych IPN-KŚZpNP. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych 

osobowych we wskazanych wyżej celach wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. 

a 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, zwanego dalej 

„RODO”), umowa (regulaminu konkursu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Administratorami Pani/Pana/dziecka danych osobowych są:

- Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa – w odniesieniu do organizatora:

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Administratorzy danych osobowych zapewniają odpowiednie technologiczne, fizyczne,

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 

przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.  

Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych: 

- w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Kurtyki 1,

02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych;

Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratorów.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursów internetowych do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych

organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie 

w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a/dziecka dotyczących narusza przepisy RODO. 



Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może 

skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Oświadczenie dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika Konkursu 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku mojego/uczestnika Konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, zarejestrowanym w 

związku z Konkursem i udostępnieniem na stronach internetowych Współorganizatorów, 

mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez 

Współorganizatorów.  
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