
 

Regulamin „Konkursu wiedzy o Konstytucji 3 maja” 

 

 

I. Konkurs w formule on-line przeznaczony jest dla użytkowników profilu Archiwum 

Państwowego w Koszalinie w serwisie Facebook. 

 

II. Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Koszalinie. 

 

III.  Celem konkursu jest: 

 

- wzbudzenie zainteresowania historią Polski i narodu polskiego, 

- propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych oraz popularyzacja historii i 

tradycji Konstytucji 3 maja,  

- podniesienie poziomu wiedzy na temat Konstytucji 3 maja. 

 

IV. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie 

 

W celu udziału w konkursie należy: 

  

1. Skorzystać z formularza konkursowego znajdującego się pod adresem: 

http://tiny.cc/KONKURS3MAJA 

2. Zapoznać się z Regulaminem konkursu 

3. Zapoznać się z  klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Regulaminu konkursu 

4. Uzupełnić wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych 

5. Wybrać jedną z odpowiedzi przy każdym z 20 pytań konkursowych znajdujących 

się w formularzu 

 

V. Formularze będą oceniane w dwóch aspektach: poprawności udzielonych 

odpowiedzi i czasu, którego potrzebował uczestnik do odpowiedzi na wszystkie 

pytania. 

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na profilu Archiwum Państwowego w 

Koszalinie w serwisie Facebook w dniu 5 maja 2021 r. Ze zwycięzcami konkursu 

na dane podane w formularzu skontaktuje się pracownik Archiwum Państwowego  

w Koszalinie w celu ustalenia sposobu przesyłki nagród. 

 

VII. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin 

pracowników Archiwum Państwowego w Koszalinie. 

 

VIII. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planowanych datach i 

godzinach ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/KONKURS3MAJA


Załącznik nr 1  

do Regulaminu  

„Konkursu wiedzy o 

Konstytucji 3 maja” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),  

informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest 

Archiwum Państwowe w Koszalinie, adres siedziby ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803 

Koszalin; kontakt mailowy: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 

iod@koszalin.ap.gov.pl lub pod adresem administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia „Konkursu 

wiedzy o Konstytucji 3 maja” oraz promowania działalności Archiwum Państwowego w 

Koszalinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). 

4) Administrator nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom 

zewnętrznym, poza wskazanymi w powyższej zgodzie. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście lub do czasu wycofania zgody. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; 

powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne (może być pseudonim, w polach adres, miasto, 

kod pocztowy - dowolny ciąg znaków, np.: XXX), natomiast brak adresu e-mail do kontaktu 

będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie. 

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

11) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

