Regulamin quizu “Sprawdź swoją wiedzę o ogrodach zoologicznych”
Quiz w ramach odchodów 2. edycji Tygodnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem quizu jest Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, ul. Wrocławska 1,
59-300 Lubin, zwanym dalej ‘’Organizatorem’’.
2. Quiz przeprowadzany jest w ramach odchodów 2. edycji Tygodnia Misji Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów organizowanej przez 13 polskich ogrodów zoologicznych.
3. Quiz przeprowadzony zostanie przez Organizatora poprzez stronę internetową:
www.zoolubin.pl/zoo-lubin/konkursy, w dniach 07.03.2021, godzina 14:00 - 12.03.2021,
godzina 11:59.
4. Udział w quizie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
§2
Czas trwania, zasady oraz wyniki quizu
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 07.03.2021, o godzine 14:00 i trwać będzie do dnia
12.03.2021, do godziny 11:59. Po tej godzinie nie będzie możliwe wzięcie udziału w quizie.
2. Quiz składa się z 20 pytań zamkniętych oraz 2 pytań otwartych.
3. Organizator przyjmuje następującą punktację:
- 1 pkt za poprawnie zaznaczoną odpowiedź w pytaniu zamkniętym
- 3 pkt za wyczerpujące udzielenie odpowiedzi w pytaniu otwartym (z
proporcjonalnym przyznaniem mniejszej liczby punktów, w przypadku jedynie częściowej
odpowiedzi lub częściowo niepoprawnej).
O poprawności odpowiedzi decyduje Organizator. Maksymalna liczba punktów możliwa do
zdobycia w quizie: 26 pkt.
4. Wyniki quizu będą ogłoszone do dnia 13.03.2021 r., poprzez stronę Facebook Centrum
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie - https://www.facebook.com/zoolubin oraz poprzez
wysłanie stosownej wiadomości e-mail (tylko do 10 laureatów quizu).
§3
Warunki uczestnictwa w quizie
1. Udział w quizie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca swój adres e-mail.
3. Uczestnik biorący udział w quizie, akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Zgłaszając swój udział, w celu realizacji postanowień określonych w Regulaminie quizu,
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
Organizatorowi, obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, a także adres (po zakończeniu
quizu i tylko w przypadku laureatów, którzy wybiorą wysyłkowy sposób odbioru nagrody).
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
§4
Nagrody oraz odbiór nagród

1. Pierwsze 10 osób, które do dnia 12.03.2021, do godziny 11:59 zdobędą największą liczbę
punktów, otrzymają torbę ekologiczną z sylwetką ambasadora lubińskiego zoo - kraską
zwyczajną. Nagrody ufundowane są przez Organizatora. O kolejności decyduje liczba
punktów, a w przypadku kilku uczestników z taką samą liczbą punktów, będzie brany pod
uwagę dzień i godzina rozwiązania quizu.
2. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku Uczestników, o kolejności
w rankingu zwycięzców zdecydują odpowiedzi na pytania otwarte.
3. W momencie zakończenia quizu - jednak najpóźniej do 16.03.2021 r., Organizator zgłosi
się poprzez adresy e-mail (podane przy rejestracji) do 10 osób z największą liczbą punktów,
w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody (nagrody wysyłamy jedynie poprzez wysyłkę
pocztową).
4. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator.
Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w ciągu 7 dni roboczych
od przesłania przez Laureata danych osobowych, umożliwiających realizację wysyłki, jednak
nie później niż do 22.03.2021 r.
5. Nie ma możliwości zmiany nagród ufundowanych przez Organizatora, na nagrody
pieniężne.
6. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania
nagród.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, ul. Wrocławska 1, 59-300 Lubin.
Kontakt: tel. 534 979 776 , e-mail: sekretariat@zoolubin.pl (zwany dalej Administratorem).
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych iodo.zoolubin@gmail.com.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie, prowadzonym
na stronie internetowej Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, (tj. zoolubin.pl).
4. Odbiorca danych
Odbiorcą danych osobowych jest Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe, w tym adres nie są przechowywane. Wykorzystane są dla celów
związanych z konkursem oraz wysyłką nagród.
6. Prawa podmiotów danych
1) Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a) sprostowania (poprawienia) danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086.
2) W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach
określonych w art. 21 RODO,

b) usunięcia danych,
c) przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
7. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§6
Pozostałe
1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia quizu.
2. Wszelkie roszczenia związane z quizem należy kierować do Organizatora.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie może wprowadzać tylko i wyłącznie Organizator.

