
 

Regulamin quizów z nagrodami organizowanych 

online przez Punkt EUROPE DIRECT Poznań 

Art. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w quizach z nagrodami (zwanych dalej: 

quizami), których Organizatorem jest Punkt EUROPE DIRECT Poznań działający przy 

Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 

Poznań (zwany dalej: Organizatorem). 

Art. 2. Quizy tworzone są każdorazowo za pośrednictwem platformy internetowej 

www.quizizz.com. 

Art. 3. W quizach może wziąć udział każda osoba posiadająca dostęp do internetu.  

Art. 4. Warunkiem wzięcia udziału w quizach jest wybranie każdorazowo ,,nicku”, który jest 

rozumiany jako nazwa uczestnika quizów. ,,Nick” posłuży Organizatorowi do wyłonienia 

zwycięzców i nawiązania z nimi kontaktu. 

Art. 5.  Organizator każdorazowo określi czas, w którym można brać udział w quzie oraz datę, 

do kiedy będą podane wyniki quizu. 

Art. 6. Zwycięzcy quizów zostaną każdorazowo wyłonieni na podstawie porównania raportów 

z odpowiedzi udzielonych przez wszystkich uczestników quizu. Nagrodzonych zostanie  

5 osób, które w określonym terminie, za pierwszym podejściem odpowiedziały prawidłowo na 

największą liczbę pytań.  

Art. 7. W przypadku dużej ilości uczestników, którzy uzyskają taki sam wynik Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzców na podstawie czasu wykonania quizu – 

nagrody otrzymają ci uczestnicy, którzy jako pierwsi wykonali quiz uzyskując dany wynik. 

Art. 8. Wyniki quizów będą każdorazowo publikowane na fanpage’u Organizatora na 

Facebooku, który jest dostępny pod adresem: www.facebook.com/EDPoznan. Opublikowane 

zostaną ,,nicki”, które wpisali uczestnicy quizów.  

Art. 9.  W celu otrzymania nagrody, uczestnicy, którzy wzięli udział w quzie są zobowiązani 

do zapamiętania swojego ,,nicku”, a następnie po zauważeniu swojego ,,nicku” na liście 

zwycięzców, do skontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości mailowej 

przesłanej na adres: promocja@irpoznan.com.pl lub poprzez wiadomość na Facebooku.  

W wiadomości należy podać następujące dane: tytuł quizu, ,,nick”, którego użyto w trakcie 

rozwiązywania quizu oraz adres do wysyłki nagród.  

Art. 10. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się w celu odbioru nagrody w terminie nie 

przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty publikacji wyników quizu. Brak kontaktu  

w podanym terminie rozumiany jest jako rezygnacja z nagrody. 

Art. 11. Nagrody wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na koszt Organizatora. 

Art. 12. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Organizator. 

http://www.quizizz.com/
http://www.facebook.com/EDPoznan
mailto:promocja@irpoznan.com.pl


 

Art. 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacje 

na ten temat zostaną zamieszczone w terminie 7 dni od dokonania zmian na stronie: 

http://www.europe-direct.poznan.pl. 

Art. 14. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, Organizator informuje, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana  Danych  Osobowych  jest  Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza w Poznaniu przy której działa EUROPE DIRECT Poznań z siedzibą:  

al. Niepodległości 2  61-874  Poznań, zwany dalej „Administratorem”. 

Kontakt z Administratorem tel. 61 859 35 35, email: sekretariat@irpoznan.com.pl.  

b) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania nagród,  

c) dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wysłania nagród, 

d) dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych 

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w lit. c,  

e) dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a także zgodnie z innymi 

powiązanymi przepisami prawa,  

f) każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, a w szczególności 

możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

g) odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem 

w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą: 

• podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; 

• podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 

• podmioty zajmujące się obsługą prawną. 

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

h) podane dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO) - zgodnie  

z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 
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