
 
REGULAMIN  

konkursu historycznego „Memento-Quiz” 
 
 
§ 1 
 
Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu historycznego „Memento-Quiz”, zwanego dalej „Konkursem”, 

jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, adres: 91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 

31/35, zwany dalej „Organizatorem”. 
 
2. Konkurs trwa do odwołania na stronie „Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi” na 

portalu społecznościowym Facebook. 

 

§ 2 Cele Konkursu 

 

Celem Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa   
1.     Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2.     Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami i 

posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com. (dalej: „Uczestnik”).  

3.     Uczestnik konkursu, który ukończył 16 lat przystępując do konkursu akceptuje 

regulamin. 

4.     Uczestnik konkursu, który nie ukończył 16 lat  przystępuje do konkursu za wiedzą i 

zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Przystąpienie do konkursu powinno być poprzedzone 

zapoznaniem z regulaminem i jego akceptacją przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5.      Uczestnik oświadcza, że:  

a.      zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu;  

b.      akceptuje warunki Regulaminu;  

c.      zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

Regulaminu Facebook’a; 

d.      jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.  

6.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IPN, ani członkowie ich rodzin. 

7.      Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.  
 
§ 3 
 
Zasady udziału w Konkursie 
 
1. Organizator Konkursu raz w miesiącu będzie udostępniał pytania konkursowe. Osoby, 

które udzielą najszybciej poprawnej odpowiedzi na pytanie otrzymają zestaw nagród. 



 
2. Odpowiedzi należy zamieszczać w komentarzach do pytania na stronie facebookowej. W 

przypadku gdyby ta sama osoba udzieliła najszybszej i poprawnej odpowiedzi, na 

którekolwiek z pozostałych pytań, nagrodę otrzyma następna w kolejności osoba z poprawną 
 
odpowiedzią, o ile nie wygrała już nagrody w Konkursie. 
 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności udzielonej 

odpowiedzi. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy pytania konkursowego 

nagroda nie zostanie przyznana. 
 
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie przez stronę „Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Łodzi” na Facebook’u w prywatnych wiadomościach w dniu 

udzielenia odpowiedzi. 

5. Laureaci będą mogli odebrać nagrody po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych lub 

mailowych w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, adres: 91-479 Łódź, 

ul. E. Orzeszkowej 31/35 (budynek D, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i 

Męczeństwa). 
 
6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 
 
7. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 4 
 

Zakres odpowiedzialności Organizatora 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub dane są 
 
niepełne. 
 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 
 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, którzy: 
 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności obraźliwe 

zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej; 
 
b) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu 

łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 



 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

§ 5 
 

Ochrona danych osobowych 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załączniki nr 1 

do Regulaminu 

 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania 

Konkursu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem. 
 
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie „Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Łodzi” na portalu społecznościowym Facebook. 
 
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym 

przez Facebook, Inc. 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie 

historycznym „Memento-Quiz”. 

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

do wykonania umowy – regulamin konkursu) oraz lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 53 pkt. 4 i 5 ustawy o IPN-

KŚZpNP) 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. 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 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.   

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:  

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676  

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych.   

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 


