Regulamin quizu Ojczysty (nie)oczywisty
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem quizu Ojczysty (nie)oczywisty, dalej zwanego Quizem, jest Instytut Filologii
Polskiej i Logopedii UŁ, dalej zwany Organizatorem.
2. Link do Quizu w aplikacji MS Forms zostanie udostępniony Uczestnikom 22 lutego 2022
roku na: fanpage’u Wydziału Filologicznego UŁ (https://www.facebook.com/filolog.ul),
stronie Wydziału Filologicznego UŁ (http://filolog.uni.lodz.pl) oraz stronie Instytutu
Filologii Polskiej i Logopedii UŁ (http://polonistyka.uni.lodz.pl/) i będzie aktywny tego dnia
od godz. 8.00 do godz. 22.00.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część uczestnictwa w Quizie
i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Rozwiązanie Quizu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu i Regulaminie Quizu
oraz prawo do zmiany terminu Quizu lub jego odwołania.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem
Quizu
może
być
pełnoletnia
osoba
fizyczna,
będąca
studentem/doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego i posiadająca konto
MS Office 365 w domenie uniwersyteckiej, która spełni łącznie wszystkie warunki
określone w pkt 2 poniżej.
2. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Quizu jest łączne spełnienie poniższych
warunków:
1) wypełnienie formularza konkursowego przygotowanego w aplikacji MS Forms
i przesłanie go do Organizatorów;
2) zaakceptowanie Regulaminu Quizu.

III. ZASADY QUIZU
1. Uczestnictwo w Quizie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3. Organizator przygotowuje pytania testowe w aplikacji MS Forms i udostępnia link do Quizu
Uczestnikom w miejscach wskazanych w pkt I.2.
4. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników
związane z udziałem w Quizie wynikające z przyczyn od niego niezależnych,
w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji oraz
poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
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6. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Quizie musi dysponować komputerem, smartfonem lub
tabletem z podłączeniem do Internetu.
7. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawdziwych, identyfikujących go danych
osobowych: pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w domenie uniwersyteckiej.
Uczestnik określa również, czy jest studentem/doktorantem czy pracownikiem UŁ.
8. Za pośrednictwem aplikacji MS Forms Uczestnicy rozwiązują Quiz składający się z 25 pytań
jednokrotnego wyboru i przesyłają odpowiedzi Organizatorowi.
9. Zwycięzcą zostanie ten, kto poprawnie odpowie na największą liczbę pytań. W przypadku
uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwu lub więcej Uczestników zwycięzcą
zostanie osoba, która wypełni Quiz najszybciej. Łączny czas odpowiadania na pytania nie
może przekroczyć 10 minut. Odpowiedzi wysłane po tym czasie nie będą podlegały ocenie.
10. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców.
11. Podane do publicznej wiadomości zostaną wyłącznie nazwiska zwycięzców. Osoby
nagrodzone będą poinformowane o zwycięstwie drogą e-mailową. Lista laureatów
zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 8 marca 2022 roku na oficjalnych stronach
uniwersyteckich: Wydziału Filologicznego UŁ oraz Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – dalej zwanego
„rozporządzeniem RODO” – informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi,
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
2. W każdym przypadku Uczestnik Quizu może skontaktować się z inspektorem ochrony
danych, wykorzystując do tego wyżej wskazany adres korespondencyjny lub e-mailowo,
pisząc na adres: iod@uni.lodz.pl.
3. Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail w domenie uniwersyteckiej,
informację, czy Uczestnik jest studentem/doktorantem czy pracownikiem UŁ będą
przetwarzane w następujących celach:
 rejestracji uczestnictwa oraz organizacji quizu Ojczysty (nie)oczywisty, który odbędzie
się 22 lutego 2022 roku z inicjatywy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ za
pośrednictwem aplikacji Microsoft Forms;
 komunikowania się z Uczestnikami w sprawach związanych z Quizem, w tym m.in.
sporządzenia listy zwycięzców;
 wysyłania przez Organizatorów na adres poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu
informacji o przyszłych wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę
organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w przypadku wyrażenia zgody na
otrzymywanie powyższych informacji przez Uczestnika.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będą wykorzystywane w celach:
 informacyjnych i promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook na koncie
Wydziału Filologicznego UŁ, Uniwersytetu Łódzkiego, a także na oficjalnych stronach
uniwersyteckich: Wydziału Filologicznego UŁ oraz Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
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5.

6.

7.

8.

9.

art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO w związku z art. 2 i 11 ustawy z 20 lipca 2018
roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (gdyż jest to niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi w związku z misją systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw
obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki
opartej na innowacjach);
 art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO (w związku z wymogami przepisów prawa oraz
aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UŁ);
 art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na podstawie wyrażonej przez Uczestników
Quizu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku zgody na
otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach i wydarzeniach).
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, Uczestnik Quizu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi realizującemu Quiz oraz innym
podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych
umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim. Dane osobowe Uczestników Quizu mogą być
również przetwarzane przez dostawcę usługi Facebook, firmę Facebook, Inc., w jej centrach
przetwarzania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3 powyżej, tj. przez okres przechowywania dokumentacji Quizu przez
Uniwersytet Łódzki. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe
mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji dane
osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
Uczestnikom Quizu przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) zmiany swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
3) usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach
przewidzianych prawem;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Podanie przez Uczestników Quizu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Quizie będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 roku.
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