Regulamin Quizu " Zrozumieć fizykę"
I. Postanowienia ogólne
1. Quiz jest organizowany pod nazwą ,,Zrozumieć fizykę’’ i jest zwany dalej ,,Quizem’’.
2. Organizatorem Quizu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków (zwany dalej ,,IFJ PAN’’).

II. Warunki i zasady uczestnictwa w quizie
1. Quiz jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich użytkowników, zwanych dalej
Uczestnikami. Przystąpienie do Quizu jest dobrowolne.
2. Quiz odbędzie się w dniu 01.06.2021 roku około godziny 11:30 podczas transmisji na
żywo

udostępnionej

na

kanale

IFJ

PAN

w

serwisie

YouTube:

https://youtu.be/659TreKpVJw. Zadaniem Uczestnika Quizu jest odpowiadanie na
zadane pytanie za pośrednictwem czata (Uwaga, aby mieć możliwość korzystania z
czata należy posiadać konto Gmail).
3. Aby wziąć udział w Quizie Uczestnik zobowiązany jest wysłać zgłoszenie na adres email: quiz@ifj.edu.pl. W temacie maila należy wpisać nazwę konta Gmail (YouTube),
która jest identyfikatorem używanym na czacie serwisu YouTube w treści zgłoszenia
należy umieścić zdanie: „Wyrażam zgodę na udział w Quizie „Zrozumieć fizykę”
oraz akceptuję Regulamin Quizu (imię i nazwisko)”. W przypadku osób
niepełnoletnich zgłoszenie wysyłają opiekunowie dziecka o poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w Quizie „Zrozumieć
fizykę” oraz akceptuję Regulamin Quizu (imię i nazwisko opiekuna)”.
4. Zgłoszenie należy wysłać w terminie pomiędzy dniem 31.05.2021 godz. 0:00 a dniem
01.06.2021 godz. 11:00.
5. Organizator potwierdza zgłoszenie Uczestnika mailem zwrotnym.
6. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który jako pierwszy odpowie na pytanie. Każde pytanie
będzie nagradzane.

III. Nagrody
1. Lista osób nagrodzonych zostanie podana około godziny 12:30 podczas transmisji na
żywo oraz opublikowana na stronie https://www.ifj.edu.pl/aktualnosci/2021/21-05-25/
2. Od wyników nie przysługuje odwołanie.

3. Uczestnicy, którzy odpowiedzą najszybciej na każde pytanie otrzymają drobne
nagrody rzeczowe. Nagrody będą miały wartość symboliczną do 10 zł.
4. Nagrody będą doręczane przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres.
Organizator po zakończeniu Quizu skontaktuje się z osobami nagrodzonymi drogą
elektroniczną.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
niedostarczeniem nagrody wynikające z błędnych danych podanych przez zwycięzcę.
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Organizator ma prawo do odwołania Quizu bez podawania przyczyn
3. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie leżą w gestii Organizatora.
4. Wszelkie pytania należy kierować na adres popularyzacja@ifj.edu.pl .

Informacja Administratora dla uczestników (lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników
niepełnoletnich) quizu pt. „Zrozumieć fizykę” organizowanego w ramach wydarzenia „Dzień
Dziecka z IFJ PAN” przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej
Akademii Nauk
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana podopiecznego jest Instytut
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego
152, 31-342 Kraków.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z
wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: dpo@ifj.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
prawidłowego zorganizowania quizu „Zrozumieć fizykę” organizowanego w ramach wydarzenia
Dzień Dziecka z IFJ PAN
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Dane osobowe związane z udziałem w quizie będą przechowywane do 30 dni po jego zakończeniu
lub do czasu wycofania zgody.
7. Posiada
-

Pani/Pan

dostępu

do

do

swoich

prawo

danych/danych

sprostowania

podopiecznego

oraz

(poprawiania)

do:
otrzymania

danych

ich
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osobowych,

- do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne
do
-

wywiązania
do

się

z

obowiązku
ograniczenia
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z

przepisu

przetwarzania

prawa),
danych,

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w quizie.

