
 

 

Spiszmy się - Konkurs wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  

i Mieszkań 2021  na antenie Radia EMAUS 

Konkurs z wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021  
organizowany dla słuchaczy Radia Emaus, w dniach od 1 lipca do 30 września 
2021 r., w którym do zdobycia jest 40 zestawów nagród ufundowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny. Autorem pytań w konkursie jest Urząd Statystyczny 
w Poznaniu. 

Co trzeba zrobić aby zdobyć nagrodę?  

Wysłać SMS o treści: EMAUS i po spacji odpowiedzieć poprawnie na zadane 
danego dnia pytanie. Tekst nie powinien przekraczać 300 znaków łącznie ze 
spacjami. Autorzy dwóch pierwszych poprawnych odpowiedzi zdobywają 
nagrody przeznaczone na dany dzień. Odpowiedzi należy wysłać SMS-em pod 
nr 7148- koszt SMSa 1,23 z VAT.  

Imię dwóch pierwszych zwycięzcy zostanie podane tego samego dnia na 
antenie radia, sami zwycięzcy zaś zostaną zawiadomieni sms-owo lub 
telefonicznie.  

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody materialnej na gotówkę lub 

nagrody innego rodzaju. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie 

którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego 

Uczestnika. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 

podanego przez Uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych, 

uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody. 

4. O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca konkursu zostanie 

poinformowany przez Organizatora drogą smsową lub za pośrednictwem rozmowy 

telefonicznej. 

5. Nagrody odbierane są w siedzibie Radia Emaus lub innym miejscu wskazanym przez 

Radio Emaus osobiście lub przez upoważnioną osobę w terminie do 14 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Nagrody nieodebrane przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia 

konkursu przechodzą na własność Organizatora lub Fundatora. 

7. Przy odbiorze nagrody zwycięzca konkursu zobowiązany jest okazać dokument 

potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez 

pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od 

zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię 

nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy zwycięzcy oraz 



adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu nagrody, jak 

również podpis zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej, czyli imieniem, 

nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W 

przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy 

powyższych warunków nagroda nie zostanie wydana. 

8. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną 

poniesione przez Organizatora. 

 

Odbędzie się 20 edycji konkursu. W każdym konkursie zwycięzca (2 osoby w 
każdej edycji konkursu) otrzymuje jedną nagrodę. Nagrody to: 

- głośnik bezprzewodowy i power bank (10 zestawów) 

lub 

- słuchawki bezprzewodowe i power bank (30 zestawów). 

Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Główny Urząd Statystyczny. 

REGULAMIN konkursu antenowego: 

1. Organizatorem konkursu jest Święty Wojciech Dom Medialny sp. z 
o.o.  zwane dalej Radiem, przy współpracy z Urzędem Statystycznym w 
Poznaniu. 

2. Celem konkursu jest aktywny udział Słuchaczy w programie Radia, a tym 
samym budowanie więzi Radia ze Słuchaczami oraz propagowanie 
i promowanie wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. 

3. Konkurs realizowany jest na antenie Radia EMAUS. W konkursie mogą 
wziąć udział wszyscy słuchacze Radia odbierający program w 
Wielkopolsce poprzez sieć nadajników naziemnych oraz na całym świecie 
poprzez Internet. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia i ich rodziny oraz 
osoby i ich rodziny związane z Radiem stałą współpracą, a także 
pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 

5. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi przez wysłanie wiadomości 
SMS. W treści wiadomości SMS wpisujemy: EMAUS i odpowiedź na 
zadane pytanie. SMS należy wysłać na nr 7148. Koszt wiadomości SMS 
1,23 z VAT.  

6. Laureatem konkursu, w każdej edycji, zostają 2 pierwsze osoby, które 
prawidłowo odpowiedzą na pytanie w przysłanej wiadomości SMS.  



7. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników 

i zwycięzcy jest Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. , zwane dalej 
Radiem. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora 
bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: DANEOSOBOWE@SWIETYWOJCIECH.PL 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy 
zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach 
marketingowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 
niezbędne do udziału w konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa przysługuje prawo do: 

       a) sprostowania danych, 

       b) usunięcia danych, 

       c) ograniczenia przetwarzania danych, 

       d) przenoszenia danych, 

       e) wniesienia sprzeciwu, 

       f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator i współorganizator będą zbierać od uczestników 
następujące dane: 
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       a) imię i nazwisko, 

       b) numer telefonu. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska 
w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator 
wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o 
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem danych wynikające z: 

        1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

        2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

        3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

           przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

  

                                              



 


