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REGULAMIN  

QUIZÓW: DINOZAURY - CO, JAK, KIEDY I DLACZEGO, JAK DOBRZE ZNASZ 

NASZEGO DYZIA?, Z GEOLOGIĄ ZA PAN BRAT. POZIOM WIEKOWY:  4-9, 10-

15,16+ LAT Z OKAZJI „23 URODZIN DYZIA” 

 

1. Organizatorem quizów w ramach obchodów „23 Urodzin Dyzia” jest Państwowy 

Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Rakowieckiej 4. 

2. Quizy dostępne są na stronie  

https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/850/internetowe-23-urodziny-

dyzia.html 

3. Quizy dostępne są od 20 września 2020 roku do 27 września 2020 roku. 

4. Quizy przeznaczone są dla osób w wieku 4 lat - 16 +. 

5. Uczestnicy mogą wziąć udział w quizie tylko raz. 

6. Uczestnicy quizów mogą wziąć udział w quizie wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich), co potwierdzają 

poprzez akceptację odpowiednich opcji w formularzu. 

7. Przystąpienie do quizów jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. 

8. Quizy polegają na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi na pytania w formularzu, 

podaniu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i wysłaniu odpowiedzi poprzez 

naciśnięcie przycisku „Prześlij” na końcu quizu. 

9. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe takie jak:  

 okazy geologiczne; 

 wydawnictwa książkowe, kartograficzne i multimedialne; 

 artykuły plastyczne; 

 inne upominki; 

10. O rodzaju i ilości nagród decydują organizatorzy na podstawie ilości zgłoszeń. 

11. Losowanie zwycięzców odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. (środa). Komisję losującą 

stanowić będą pracownicy Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie. 

12. W losowaniu nagród wezmą udział wyłącznie osoby, które podały swoje dane 

osobowe, zaakceptowały regulamin oraz zaznaczyły zgodę na udział w quizie i zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych.  
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13. Lista laureatów zostanie przedstawiona w dniu 30.09.2020 r. na stronie Muzeum 

Geologicznego PIG-PIB  

https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/850/internetowe-23-urodziny-

dyzia.html. 

14. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, 

nagrody zostaną przesłane w możliwie jak najszybszym i bezpiecznym terminie, o 

którym poinformujemy zwycięzców drogą e-mail. 

15. Nota prawna: 

A. Dane osobowe: 

     Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie 

Danych Osobowych (dz. U. poz.1000) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy informuje że: 

1) Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

quizów: Dinozaury - co, jak, kiedy i dlaczego, Jak dobrze znasz naszego Dyzia?, Z geologią za 

pan brat. Poziom wiekowy:  4-9, 10-15,16+ z okazji „23 Urodzin Dyzia” 

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów związanych z przeprowadzeniem quizu. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania quizu, nie dłużej 

jednak niż 6 miesięcy.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem 

Inspektora Danych Osobowych. Kontakt: email: dane.osobowe@pgi.gov.pl. 

7) W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia 

żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując 

wiadomość na maila: dane.osobowe@pgi.gov.pl. 

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

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
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