
REGULAMIN KONKURSU  
„Kosmiczny Konkurs nr 4” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kosmiczny Konkurs nr 4” (dalej: „Konkurs”).  
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Polska Agencja 

Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (dalej: „Organizator”). 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 

czwartku 20 stycznia 2022 roku od godziny 11.00 do wtorku 25 stycznia 2022 roku do 
godziny 16.00. 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie. 
1. Konkurs adresowany jest do osób zainteresowanych kosmosem, bez ograniczeń 

wiekowych. Ze względu na formę udzielania odpowiedzi na zadanie konkursowe, 
w konkursie może brać udział jedynie osoba posiadająca adres poczty elektronicznej.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu.  
4. Celem konkursu jest zainteresowanie tematyką związaną z kosmosem. 

 
§ 3 

Zasady Konkursu. 
1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe znajdujące się 

na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej www.polsa.gov.pl, poprzez wysłanie 
w treści maila pełnego, prawidłowo uzupełnionego hasła na adres poczty elektronicznej: 
kosmiczny.konkurs@polsa.gov.pl.  

2. W tytule wiadomości należy wpisać „Kosmiczny konkurs”.  
3. Jednemu Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda. 
4. Nagroda przysługuje jedynie za prawidłową odpowiedź na zadanie konkursowe.  
5. Pierwsze 60 osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadanie konkursowe, 

otrzyma zwrotną wiadomość mailową z informacją o wygranej. Wiadomości z informacją 
o wygranej będą rozsyłane w czwartek 27 stycznia 2022 roku, od godziny 8.00  

  

http://www.polsa.gov.pl/


 
§ 4 

Nagrody. 
1. Nagrodą w Konkursie jest kalendarz trójdzielny na 2022 rok z grafiką o tematyce 

kosmicznej.  
2. Nagrody przydzielane są uczestnikom w kolejności nadesłania odpowiedzi na zadanie 

konkursowe. 
3. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom konkursu przesyłką listową zwykłą.  

 
§ 5 

Dane do Konkursu. 
1. W celu wysyłki nagród każdy uczestnik Konkursu, który przesłał poprawną odpowiedź 

i otrzyma zwrotną informację mailową, że otrzymuje nagrodę w konkursie powinien 
przesłać dane adresowe do wysyłki nagrody (imię i nazwisko oraz adres pocztowy).  

2. Udział w Konkursie równoznaczny jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie 
przez Organizatora przekazanych danych osobowych.  

3. W przypadku, gdy uczestnik nie prześle danych adresowych w terminie 7 dni od otrzymania 
informacji o wygranej, zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda będzie przyznana kolejnemu 
uczestnikowi, któremu wysłana zostanie wiadomość mailowa z informacją o wygranej.  

 
§ 6 

Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Polska 

Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. 3 Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako” RODO”). 

2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych, wyznaczonym przez Administratora 
jest możliwy pod adresem: iod@polsa.gov.pl. 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  

4.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do udziału 
w Konkursie. 

5.  Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych, 



b. usunięcia danych, 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
d. przenoszenia danych, 
e. wniesienia sprzeciwu, 
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6.   Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a.  imię i nazwisko, 
b. adres e-mail,  
c. adres do wysyłki nagrody. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8.  Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9.  Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 
przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

10.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów, w tym przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród oraz sześć 
miesięcy po dniu wysłania ostatniej nagrody, w celu rozstrzygnięcia ewentualnych 
wątpliwości. Po tym terminie dane osobowe uczestników zostaną zniszczone. 

11.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu 
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem 
danych wynikające z: 

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
 b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
 c.  nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych.  

 
§ 7 

Przepisy końcowe. 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 
2. W razie rozbieżności, interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator. 


