
 
REGULAMIN Paszportu Questowicza Powiatu Świebodzińskiego 

 

§ 1 Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Questingu z siedzibą w Bałtowie, nr KRS 0000484369. 

 
2. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie oraz Lokalną 
Organizacją Turystyczną Świeboda.  

 
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu jest Fundacja Questingu 
z siedzibą w Bałtowie.  

4. Sponsorem nagród jest Powiat Świebodziński. 

5. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie www.questing.pl oraz na profilu „Questing – 
Wyprawa po skarb” na Facebooku i Instagramie.  

6. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy przejdą questy, zawarte w Paszporcie 
Questowicza Powiatu Świebodzińskiego.  

 

§ 2 Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:  

a. z chwilą przesłania zgłoszenia do Organziatora ukończyła przynajmniej 18 lat; 

b. do dnia 30.12.2020 prześle na email kontakt@questing.pl skan stron Paszportu Questowicza 
uzupełnione o wszystkie Pieczęci (lub w przypadku, gdy do danego questu nie przypisano pieczęci,            
z ostatecznym hasłem zawartym w  queście). 

c. do zgłoszenia załączy skan podpisanej czytelnie i własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby Konkursu. 



 
2. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych 
wymienionego w § 1 pkt 3, w celu przeprowadzenia konkursu.  

3. Jeden Paszport Questowicza  może zostać zgłoszony przez jedną osobę. Jeżeli w zabawie udział biorą 
nieformalne drużyny (więcej niż 1. osoba), każdy z uczestników nich musi przesłać do Organizatora 
osobne zgłoszenie.  

 
 
 

§ 3 Wyłonienie laureatów 

1. Wyboru laureatów dokona jury złożone z przedstawicieli Fundacji Questingu.  
2. Wybór laureatów nastąpi na podstawie oceny poprawności oraz kolejności 

nadesłanych zgłoszeń. 
3. Poprawność nadesłanych zgłoszeń nastąpi poprzez: 

a. weryfikację autentyczności pieczęci odbitych w Paszporcie Questowicza; 
b. weryfikację poprawności haseł w przypadku questów, do których nie 

przypisano pieczęci. 
4. Zgłoszenia niekompletne, bez wszystkich wymaganych pieczęci lub haseł nie będą 

brane pod uwagę w wyborze laureatów. 
5. W wyborze laureatów nie będą brane pod uwagę zgłoszenia od osób, które w chwili 

przesłania zgłoszenia nie miały ukończonych 18. lat lub zgłoszenia od osób, które nie 
dostarczyły do Organizatora zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu. 

§ 4 Nagrody w konkursie 

1. Laureaci konkursu zostaną ̨ wybrani przez jury. Otrzymają ̨ oni zestawy gadżetów od Starostwa 
Powiatu Świebodzińskiego. Nagrody będą wydawane, aż do ich wyczerpania. W konkursie liczy się 
kolejność zgłoszeń. 

2. Organizator poinformuje laureatów konkursu o zdobytych nagrodach.  

 

§ 5 Harmonogram konkursu 



 
1. Ogłoszenie konkursu 21.11.2020 rok  
2. Ogłoszenie wyników konkursu: rozłożone w czasie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
3. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w konkursie: 30.12.2020. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować ́na adres Organizatora: kontakt@questing.pl . 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszenia do Organizatora lub 
opóźnienia w dotarciu Zgłoszenia do Organizatora.  

 

§7 Informacje dotyczące przetwarzania danych 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Funacja Questingu z siedzibą            
w Bałtowie 82/3, 27-423 Bałtów. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować                          
z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@questing.pl lub listownie na adres Administratora.  

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu na 
stronie internetowej Fundacji Questingu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 
wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1]        
o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.  

3. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być przekazane fundatorom nagród w celu 
dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.  
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne 
lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie          
i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  



 
7. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 


