
Regulamin elektronicznego konkursu – „Rozpoznaj miejsca pamięci”. 

§ 1 

Warunki ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w elektronicznym 

konkursie „Rozpoznaj miejsca pamięci”. 

2. Organizatorem elektronicznego konkursu „Rozpoznaj miejsca pamięci” jest  

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbierania przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, zwanego 

dalej IPN – KŚZpNP. 

3. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu określonych w 

niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania 

obowiązujących w nim zasad. 

4. W czasie trwania konkursu Regulamin konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie 

Organizatora, tj. w siedzibie Oddziału IPN – KŚZpNP w Białymstoku, przy ul. 

Warsztatowej 1A oraz na profilu internetowym wzmiankowanej instytucji pod adresem 

internetowym: https://www.facebook.com/pg/IPN.Bialystok/posts/?ref=page_internal 

5. Organizator przeprowadza konkurs za pośrednictwem profilu internetowego  

Oddziału IPN – KŚZpNP w Białymstoku popod adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/pg/IPN.Bialystok/posts/?ref=page_internal oraz poczty 

elektronicznej. 

6. Konkurs rozpoczyna się z dniem 7 kwietnia 2020 r. i trwa aż do odwołania konkursu. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród społeczeństwa miejsc pamięci 

zlokalizowanych na obszarze podlegającym właściwości terytorialnej Oddziałowego 

Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN-KŚZpNP w Białymstoku 

upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne. 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikiem i laureatem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IPN – KŚZpNP, jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.  

3. W każdy wtorek oraz czwartek poczynając od dnia 7 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 na 

profilu internetowym Oddziału IPN – KŚZpNP w Białymstoku pod adresem 

internetowym: https://www.facebook.com/pg/IPN.Bialystok/posts/?ref=page_internal 

zostanie zamieszczona fotografia przedstawiająca miejsce pamięci zlokalizowane na 

obszarze działalności Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN-

KŚZpNP w Białymstoku związane z wydarzeniem lub postacią historyczną. 

4. Po publikacji fotografii przedstawiającej miejsce pamięci, każda osoba, która chce 

wziąć udział w konkursie powinna przesłać na adres poczty elektronicznej:  

obuwim.bialystok@ipn.gov.pl poprawną odpowiedź, tj. informację o miejscowości,  

w której zlokalizowany jest obiekt upamiętniający wydarzenie lub postać historyczną 
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oraz informację jakie wydarzenie upamiętnia,  

w temacie widomości e-mail wpisując Konkurs „Rozpoznaj Miejsca Pamięci”.  

5. Na odpowiedzi uczestników organizator konkursu oczekuje do godz. 10.00 dnia 

następnego, po dniu zamieszczenia fotografii przedstawiającej miejsce pamięci 

upamiętniającej wydarzenie lub postać historyczną. 

6. Uczestnik wysyłający odpowiedź drogą mailową, aby móc wziąć udział w konkursie 

powinien również zamieścić następującą treść:  

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu ,,Rozpoznaj 

miejsca pamięci” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku i w pełni 

akceptuję jego treść. 

7. W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu powyższe oświadczenie o 

zapoznaniu i akceptacji regulaminu wysyła rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu 

powinien również zamieścić następującą treść:  

Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym* (imię nazwisko 

dziecka) jako niepełnoletniego uczestnika konkursu „Rozpoznaj miejsca pamięci”. 

oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem konkursu „Rozpoznaj miejsca 

pamięci” i w pełni akceptuję jego treść. 

8. Zwycięzcą konkursu każdorazowo jest uczestnik, który jako pierwszy udzieli 

poprawnej odpowiedzi – przesyłając ją drogą elektroniczną na wskazany w § 3 punkcie 

4. regulaminu adres poczty elektronicznej. 

9. Informacja o każdorazowym zwycięzcy poprzez zamieszczenie jego imienia, inicjału 

nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi lub o nierozstrzygnięciu konkursu w 

danym dniu wraz z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe zostanie 

opublikowana przez organizatora przed zamieszczeniem kolejnego pytania 

konkursowego na profilu internetowym Oddziału IPN – KŚZpNP w Białymstoku pod 

adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/pg/IPN.Bialystok/posts/?ref=page_internal 

10. Laureat konkursu o zwycięstwie zostanie poinformowany ponadto poprzez przesłanie 

stosowanej informacji na adres poczty elektronicznej, z której zostało wysłane 

zgłoszenie konkursowe. Organizator drogą elektroniczną zwróci się do zwycięzcy o 

wskazanie rozmiaru koszulki, będącej nagrodą w konkursie oraz adresu pod który ma 

zostać przesłana nagroda konkursowa, jak również o udzielenie informacji, czy laureat 

konkursu jest osobą pełnoletnią.  

§ 4 

Nagroda w konkursie 

1. Nagrodą w konkursie jest T-shirt z logo IPN – KŚZpNP – fotografia przedstawiająca 

nagrodę jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator w trakcie trwania konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagrody 

konkursowej – o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na profilu internetowym Oddziału IPN – KŚZpNP 

w Białymstoku pod adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/pg/IPN.Bialystok/posts/?ref=page_internal wraz z chwilą 

zamieszczenia kolejnego pytania konkursowego, tj. fotografii przedstawiającej miejsce 

pamięci związane z wydarzeniem lub postacią historyczną w dniu konkursu. 
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§ 5 

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika 

konkursu/rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu  

 

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji, przeprowadzenia i udziału w  

konkursie „Rozpoznaj miejsca pamięci”. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu konkursu „Rozpoznaj miejsca 

pamięci”) 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 - dalej RODO. 

3. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni 

odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony 

danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 

przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do organizacji i 

przeprowadzenia konkursu „Rozpoznaj miejsca pamięci” oraz do momentu 

zakończenia publikacji na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

 

 


