
 

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO OSÓB 

DOROSŁYCH W RAMACH DRUGIEGO CYKLU MIĘDZYNARODOWEGO BADANIA 

UMIEJĘTNOŚCI DOROSŁYCH (PIAAC) 

§1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie dla osób 

biorących udział w badaniu online, w ramach projektu „Badanie ankietowe osób 

dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych 

(PIAAC)” (zwanym dalej: Konkursem). 

2. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie wylosowanych osób do wzięcia udziału w 

badaniu PIAAC.  

3. Badanie umiejętności dorosłych PIAAC (Programme for International Assessment of Adult 

Competencies) to projekt koordynowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD), w którym mierzy się poziom umiejętności osób dorosłych (w wieku 16-65 

lat). W Polsce za przygotowanie i przeprowadzenie badania odpowiada Ministerstwo 

Edukacji i Nauki i Instytut Badań Edukacyjnych. Międzynarodowe Badanie Umiejętności 

Dorosłych (PIAAC) w Polsce zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, z budżetu 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

4. Organizatorami konkursu są firmy badawcze: 

4.1. PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), przy ul. Junaków 2, NIP 585-020-56-42, 

REGON 002871041, www.pbs.pl; 

4.2. Danae Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-377), przy ul. Bora Komorowskiego 19b, NIP 

821-264-01-80, REGON 147073210, www.danae.com.pl.  

zwane dalej Organizatorami. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną 

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.). 

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

§2 

UCZESTNICY KONKURSU 

   

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby, które wzięły udział w projekcie „Badanie 

ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania 

Umiejętności Dorosłych (PIAAC)” realizowanego w terminie wrzesień 2022 – maj 2023 to 

znaczy: zostały wylosowane do udziału w badaniu PIAAC, wzięły udział w całym wywiadzie 

(czyli odpowiedziały na wszystkie pytania kwestionariusza oraz wykonały badania 

umiejętności), podały niezbędne dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) oraz 

wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wzięcie udziału w całym wywiadzie (czyli 

odpowiedź na wszystkie pytania kwestionariusza oraz wykonanie badania umiejętności) 

w ramach projektu „Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu 

Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC)”, wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz odpowiedź na pytania 

konkursowe zamieszczone na końcu ankiety.  



 

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości. 

§3 

WARUNKI KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na cztery pytania konkursowe 

przedstawione uczestnikowi po zakończeniu badania zasadniczego i wyrażeniu zgody na 

udział w konkursie. Pytania konkursowe będą dotyczyć wyników badań i danych 

statystycznych o zwyczajach polskich internautów. Klucz poprawnych odpowiedzi 

zostanie zdefiniowany w oparciu o wyniki badań społecznych przeprowadzonych wśród 

internautów w Polsce oraz danych  statystycznych  GUS. 

3. Konkurs trwa od dnia rozpoczęcia badania do 31.05.2023 r. 

4. Laureaci Konkursu (zwani dalej: Laureatami) zostaną wskazani na podstawie odpowiedzi 

na pytania zawarte w ankiecie konkursowej najbardziej zbliżonych do poprawnych 

odpowiedzi.  

5. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród 50 Laureatom. 

6. W przypadku gdy więcej niż 50 uczestników Konkursu zakwalifikuje się do otrzymania 

nagrody na podstawie udzielonych odpowiedzi, Organizatorzy przeprowadzą Konkurs 

uzupełniający. 

7. W Konkursie uzupełniającym, osobom, które na podstawie udzielonych odpowiedzi 

zdobędą taką samą liczbę punktów i uplasują się ex aequo na ostatnim miejscu, zostanie 

zadane dodatkowe pytanie konkursowe. Pytanie to zostanie zadane drogą telefoniczną. 

Laureaci zostaną wskazani na podstawie udzielenia odpowiedzi najbardziej zbliżonej do 

poprawnej. 

§4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30.06.2023 r.      

3. Od wyników konkursu odwołanie nie przysługuje. 

4. Nagrody konkursowe zostaną rozesłane w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia 

Konkursu. 

5. Koszt wysyłki nagrody do Laureatów ponoszą Organizatorzy (zakładając jednorazową 

próbę doręczenia). 

6. Wysyłka nagród nastąpi jedynie w granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. W momencie odbioru nagrody, Laureat Konkursu będzie zobowiązany do podpisania 

dostarczonego protokołu odbioru nagrody.  

8. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. 

9. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w 

formie pieniężnej. 

10. Organizator zastrzega, że w wypadku nie przyznania Uczestnikowi nagrody nie przysługuje 

mu roszczenie o jakiekolwiek świadczenie względem Organizatora. 

 

 

§5 

NAGRODY KONKURSOWE 

 



 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

● Do wyboru Tablet lub robot kuchenny o wartości nieprzekraczającej  800,00 zł – 

dla Laureatów Konkursu, którzy zajęli miejsca od 1-10,  

● Do wyboru czytnik książek lub ekspres do kawy na kapsułki o wartości 

nieprzekraczającej  300,00 zł – dla Laureatów Konkursu, którzy zajęli miejsca od 11-

25, 

● Do wyboru słuchawki lub gra planszowa o wartości nieprzekraczającej 100,00 zł – 

dla Laureatów Konkursu, którzy zajęli miejsca od 26-50. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia 

okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 

do otrzymania jej ekwiwalentu.  

4. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta. Warunki gwarancji zostaną 

dostarczone razem z nagrodą. 

 

 

§6 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I ODBIÓR NAGRÓD 

 

1. Laureaci o wygranej zostaną zawiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatorów 

w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów.  

2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej bądź w kontakcie mailowym jest zobowiązany 

potwierdzić przyjęcie nagrody, podać adres, na który zostanie wysłana. Niespełnienie tego 

warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.  

3. Organizatorzy podejmą min. 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, o ile dysponują 

numerem telefonu Laureata. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego rozumie się: 

nieodebranie połączenia przez co najmniej 5  sygnałów, włączenie się poczty głosowej, 

brak możliwości połączenia z  użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, 

wyłączony aparat telefoniczny). 

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Laureatem, Laureat jest zobowiązany 

w ciągu 4 dni od daty powiadomienia mailowego wysłać zwrotnie maila zawierającego 

dane adresowe niezbędne do wydania nagrody (imię, nazwisko, dokładny adres). 

Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody. 

5. W przypadku, gdy Laureat nie poda swoich danych w terminie, odbędzie się ponowne 

przyznanie nierozdysponowanych nagród. Przyznanie nagród odbędzie się w ciągu 2 dni 

roboczych od daty ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć wiadomość      e-mail 

z danymi Laureata.  

6. Nagrody będą wysyłane listem poleconym bądź kurierem na adresy Laureatów w ciągu 

miesiąca od daty uzyskania danych Laureata.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu wyłącznie z Laureatami Konkursu. 

§7 

DANE OSOBOWE 

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy: 

a. PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), przy ul. Junaków 2, NIP 585-020-56-

42, REGON 002871041- Administrator 1 

b. Danae Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-377), przy ul. Bora Komorowskiego 

19b, NIP 821-264-01-80, REGON 147073210 - Administrator 2 

2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym: 

a. Weryfikacji odpowiedzi uczestnika konkursu 

b. Przygotowania rankingu uczestników w zależności od trafności odpowiedzi 



 

c. Nawiązania kontaktu z laureatami w celu wyboru i sposobu przekazania 

nagrody 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) - uzasadniony interes 

administratorów, a w przypadku laureatów konkursu także art. 6 ust. 1 lit. c)-obowiązek 

prawny dotyczący obowiązków podatkowych w związku z przyznaną nagrodą. 

4. W ramach uzgodnień Współadministratorzy ustalili, że: 

● do czynności objętych współadministrowaniem należy przetwarzanie danych 

osobowych uczestników Konkursu w celu umożliwienia zapisu i uczestnictwa, 

● punktem kontaktowym dla uczestników w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych jest: iod@pbs.pl lub iod@danae.com.pl 

● uczestnik może wykonywać przysługujące mu prawa wynikające z RODO wobec 

każdego z współadministratorów. Jeżeli uczestnik zwróci się z żądaniem do 

jednego ze współadministratorów, ten Współadministrator zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania drugiego Współadministratora o treści żądania, 

współadministratorzy ściśle ze sobą współpracują celem odpowiedniego 

zabezpieczenia danych osobowych. Jeżeli jednak doszłoby do jakiegokolwiek 

naruszenia lub ryzyka naruszenia ochrony Twoich danych przy ich przetwarzaniu 

przez jednego ze Współadministratorów, Współadministratorzy zobowiązani są 

m.in. do niezwłocznego informowania się nawzajem o takich zdarzeniach. 

●  współadministratorzy odpowiedzialni są za: 

obsługę techniczną zgłoszeń,  

zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 

13 i 14 RODO, 

przechowywanie i przekazanie w sposób bezpieczny danych uczestników do 

współadministratora 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

www.piaac.pbs.pl. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), przy ul. Junaków 2 oraz 

Danae Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bora Komorowskiego 19b jako 

Współadministratorami danych osobowych, zgodnie z  przepisami Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).- RODO 

- w  celach przeprowadzenia Konkursu. 

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich korekty 

bądź usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. 

4. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym 

świadczącym usługi pocztowe i hostingowe. 

5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a potem przez 

okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w 

przepisach prawa.      

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 

w trakcie trwania Konkursu      jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia ich z obowiązku 

mailto:iod@pbs.pl
http://www.piaac.pbs.pl/


 

realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem konkursu do chwili 

zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora. 

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


