
REGULAMIN WYDARZENIA 
Quiz z wiedzy o przedsiębiorczości pn. „Młodzi=przedsiębiorczy”  

 
§ 1.  

INFORMACJE OGÓLNE 
1. Organizatorem quizu z wiedzy o przedsiębiorczości pn. „Młodzi=przedsiębiorczy” jest Gmina Miejska 

Kraków, w imieniu której występuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 
2. Osobą kontaktową ze strony Organizatora w sprawie wydarzenia jest Anna Kurcab, pracownik 

Referatu ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia, ul. Dekerta 24, e-
mail:anna.kurcab@um.krakow.pl. 

3. Wydarzenie realizowane jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta 
na lata 2019-23 Młody Kraków 2.0. 

4. Celem wydarzenia jest promocja postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży. 
5. Definicje: 

a) Quiz z wiedzy o przedsiębiorczości – wydarzenie objęte niniejszym Regulaminem; 
b) Uczestnik – osoba wypełniająca quiz, 
c) Zwycięzca – uczestnik który poprawnie wypełni quiz jako jedna z pierwszych 6 osób; 
d) Nagroda – bon na 4 godziny indywidualnych, bezpłatnych konsultacji on-line, 
e) Konsultant – osoba realizująca konsultacje on-line. 

 
§ 2. 

ZASADY UDZIAŁU W QUIZIE 
1. Uczestnikiem quizu może być osoba w wieku od 13 lat do 26 lat, mieszkająca, ucząca się lub pracująca 

w Gminie Kraków. 
2. Quiz dostępny jest w formie elektronicznej pod adresem https://forms.gle/Gf6nDg6CnkKXFLED8. 
3. Aby zabrać udział w wydarzeniu, należy wypełnić quiz do 25 listopada 2021 r. Organizator zastrzega 

sobie możliwość wydłużenia czasu trwania wydarzenia. 
4. Po zakończeniu wydarzenia, organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami quizu – pierwszymi 6 osobami, 

które poprawnie wypełniły test. 
 

§ 3. 
ZASADY REALIZACJI BONÓW 

NA KONSULACJE ON-LINE 
1. Zwycięzcy quizu otrzymają od Organizatora bon na realizację 4 godzin darmowych, indywidualnych  

konsultacji on-line. 
2. Konsultacje przeprowadzone będą bezpośrednio przez Konsultanta wskazanego przez Organizatora. 

W losowych sytuacjach, konsultacje może przeprowadzić jego zastępca wskazany przez Konsultanta, 
o takim samym doświadczeniu. 

3. Termin realizacji konsultacji ustalany będzie indywidualnie pomiędzy Konsultantem a Zwycięzcą. 
4. Bon może być zrealizowany tylko i wyłącznie w formie 4 bezpłatnych konsultacji on-line. 

 
§ 4. 

DANE OSOBOWE 
1. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą ̨ przetwarzane w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z Regulaminem, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
uczestników i nie będą ̨przetwarzane do innych celów, na co Uczestnicy wyrażają ̨zgodę, zgłaszając 
się do udziału w wydarzeniu. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator udostępni dane osobowe Uczestników wydarzenia podmiotom współpracującym 

przy realizacji wydarzenia, wyłącznie w zakresie niezbędnym do rekrutacji i realizacji jego założeń. 
4. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, 

nazwisko, wiek, telefon, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania/pracy/ nauki, status 
(uczeń/nica, student/ka, pracujący/a). 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych  
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w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody i wzięcia udziału  
w wydarzeniu. 

6. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści 
swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. 
 

§ 5. 
POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE 
1. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się ̨ z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu i że w pełni je akceptuje. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to 

niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Wydarzenia oraz nie pogorszy 
sytuacji Uczestników. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników 
o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia. 

3. Organizator i Realizator wydarzenia nie ponoszą ̨odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę ̨majątkową ̨

lub niemajątkową ̨poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu lub w wyniku 
i w związku z przyznaniem bądź nie przyznaniem nagrody. 

4. Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym Regulaminem dokonana przez Organizatora 
może być kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania reklamacyjnego. 

5. Zasady przeprowadzenia wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje  
o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨ przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 



Polityka prywatności 
Dokument informacyjny do Regulaminu Quiz z wiedzy o przedsiębiorczości pn. 
„Młodzi=przedsiębiorczy”  

 
 

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) 

informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą ̨

wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich 

Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą ̨ przetwarzane przez nas w celu 

podjęcia niezbędnych działań związanych realizacją wydarzenia pn. Quiz z wiedzy o 

przedsiębiorczości pn. „Młodzi=przedsiębiorczy”. 

 

Informujemy, że: 

 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
2. Twoje dane osobowe będą ̨przechowywane przez okres 5 lat. 
3. Odbiorcą danych osobowych będzie właściwy Urząd Skarbowy, wskazany w złożonym 

oświadczeniu. 
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zgłoszenia i ma charakter 

obowiązkowy. 
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości podjęcia działań związanych z procesem 

rekrutacji i braku możliwości realizacji założeń wydarzenia. 
7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest 
niezbędne do realizacji założeń i czynności w ramach Wydarzenia. 
 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 

Kraków, adres e- mail: iod@um.krakow.pl. 
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