Regulamin Testu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim
1. Informacje ogólne
Test wiedzy o Powstaniu Warszawskim (dalej nazywany "Konkursem") będzie
wydarzeniem organizowanym za pomocą witryny YouTube lub Facebook w dniu
2.08.2020. Rozpoczęcie transmisji jest planowane na godzinę 15:00. Będzie to
konkurs transmitowany i przeprowadzany na żywo przy pomocy aplikacji Kahoot.
Test jest organizowany w ramach Zlotu Powstania Warszawskiego (dalej nazywany
"Zlotem"), w którym uczestniczą harcerze z organizacji harcerskich w kraju i za
granicą, a patronatem wydarzenia jest Muzeum Powstania Warszawskiego.
2. Zasady rejestracji
W Konkursie mogą wziąć może każda osoba, która do 2.08.2020 do godziny 13:00
zgłosi swój udział poprzez ankietę zawartą pod
linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1
H9RNzf5lqLeMflhBpGEhNAFaeoJUQzRVVU1VMDZPTUlWWjhUTlVRNzI0U0xXNi4u
W zgłoszeniu wyszczególnione będą osoby uczestniczące w Zlocie, które ostatecznie
będą podlegać osobnej punktacji. Do Konkursu może przystąpić każdy, nie tylko
osoby biorące udział w Zlocie.
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym
za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest: Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Stołeczna (zwana dalej "Chorągwią"). Możesz kontaktować się
z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych
osobowych: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna ul. Piaskowa 4 01067 Warszawa. Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez
nas inspektorem ochrony danych pod adresem: rodo@stoleczna.zhp.pl.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu
zgłoszeniowym w celu umożliwienia Ci udziału w Teście Wiedzy o Powstaniu
Warszawskim, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w celu zakwalifikowania i
zapewnienia Ci udziału w Teście Wiedzy o Powstaniu Warszawskim jest Twoja zgoda
(podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzielasz
wysyłając formularz zgłoszeniowy.
Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami z tytułu
szkody na osobie lub majątku (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f oraz
w art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
Ujawniamy Twoje dane osobowe dostawcy interaktywnych formularzy Microsoft
Corporation z siedzibą w Redmont, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
("Microsoft Forms"). Dostawcy wykorzystują Twoje dane osobowe, działając
wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmioty przetwarzające.
Microsoft Corporation ma siedzibę poza terytorium EOG. Pomimo tego Microsoft
Corporation daje gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności"
ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca
2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu do momentu
wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród lub do momentu zakończenia
postępowania reklamacyjnego.
Masz prawo w każdej chwili:

· wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych; wycofanie zgody nie pociąga
za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, uniemożliwia jednak dalszy udział
w Teście Wiedzy o Powstaniu Warszawskim; wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem;
· wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw.
prawnie uzasadnionego interesu
· dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy
wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii
· sprostowania swoich danych osobowych,
· usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli:
o Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane
niezgodnie z prawem
3. Zasady Konkursu
Konkurs odbędzie się za pomocą transmisji na żywo – link do transmisji zostanie
opublikowany w dniu wydarzenia na FB Zlotu harcerskiego w rocznicę Powstania
Warszawskiego. W trakcie będą przedstawiane pytania z zakresu historii Powstania
Warszawskiego, na które uczestnicy będą odpowiadać poprzez aplikację Kahoot,
przez którą będą musieli się wcześniej zalogować. Po ukończonym konkursie zostaną
ogłoszeni zwycięzcy.
Zakres tematów i informacji użytych w trakcie konkursu, będzie pochodził z archiwum
historycznych Muzeum powstania Warszawskiego, dostępnych na
stronie: https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html
Nagrodę otrzyma osoba, która dokonała swojej wcześniejszej rejestracji poprzez
formularz zgłoszeniowy Konkursu. Dla zwycięzcy w konkursie przewidziana jest
nagroda rzeczowa, która zostanie przekazana pocztowo na adres wskazany przez
uczestnika. Nagroda zostanie przesłana po uprzedniej telefonicznej weryfikacji
zwycięzcy.

