
REGULAMIN KONKURSU 

 

1) Rozwiązania prosimy przesyłać na adres: obserwatorium@wup.mazowsze.pl do 15 września 

2018 r. w tytule wpisując „Quiz Biuletyn”. 

2) Odpowiedzi powinny być formatu 1a, 2b, 3c, itp., gdzie cyfra to numer pytania, litera – 

odpowiedź. 

3) Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu oraz oświadczenie: 

„ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu, Klauzulę Informacyjną oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  moich danych 

osobowych, wyrażam zgodę w przypadku wygranej, na publikację  imienia i nazwiska w 

kolejnym numerze biuletynu” , 

4) Regulamin Konkursu oraz Klauzula Informacyjna zostały opublikowane na stronie: 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/Regulamin_konkursu_2_2018.pdf 

5) Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu. 

6) Na pierwszych 5 osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania 

czekają nagrody niespodzianki. 

7) Zwycięzców o wygranej poinformujemy mailem, a poprawne odpowiedzi  opublikujemy  

w kolejnym numerze biuletynu oraz w serwisie www.obserwatorium.mazowsze.pl. 

8) Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

9) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, 

a także członkowie ich najbliższych rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo) 

 

Klauzula  informacyjna: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,  

z siedzibą przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa, tel.22-578-44-00, adres email: 

wup@wup.mazowsze.pl; 

• We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres 

email: iod@wup.mazowsze.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w konkursie; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa; 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, wycofania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego; 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych wiąże się brakiem możliwości 

uczestnictwa w konkursie 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 

decyzji w sprawie indywidualnej. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,  wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila na adres 

obserwatorium@wup.mazowsze.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila należy wskażę 

swoje imię i nazwisko, w tytule wiadomości należy podać „odwołanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych” lub listownie na adres Urzędu. 

• Na podstawie przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679) ma Pan/i prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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