18 lutego 2019

Regulamin konkursu EBC Quizwanie #EUROat20
Europejski Bank Centralny (EBC) z pomocą MAG Interactive AB organizuje z okazji dwudziestolecia euro
konkurs w formie quizu. Konkurs ten, pod nazwą „Quizwanie EBC #EUROat20”, będzie trwać od 18 lutego
2019 godz. 10.00 CET do 10 marca 2019 godz. 23.59 CET.
1

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma stałe miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej (UE)
2
i spełnia warunki rejestracji za pomocą aplikacji Quizwanie [link do angielskiej wersji warunków
świadczenia usług].
Przebieg quizu i konkursu:
1. Pobierz aplikację mobilną Quizwanie i utwórz konto (należy podać nazwę użytkownika, adres
e-mail i hasło);
2. Rozwiąż cały quiz #EUROat20 umieszczony na stronie startowej aplikacji;
3. Po zakończeniu konkursu (10 marca 2019) spośród osób, które zgłosiły się do konkursu i
prawidłowo odpowiedziały na wszystkie 18 pytań, zostanie wylosowanych 30 zwycięzców;

4. Zwycięzcy otrzymają przez aplikację Quizwanie powiadomienie push z prośbą o wysłanie do MAG
Interactive AB e-maila w celu odebrania nagrody. Aby móc otrzymać powiadomienie push, należy
zezwolić na takie powiadomienia zarówno w aplikacji, jak i w urządzeniu mobilnym;
5. Od momentu wysłania powiadomienia zwycięzcy będą mieć 10 dni roboczych na wysłanie
e-maila na wskazany adres kontaktowy, aby udowodnić, że spełniają warunki konkursu, i wystąpić
o nagrodę. Będą także musieli przeczytać i zaakceptować ten regulamin oraz zasady
przetwarzania danych osobowych;
6. Po pozytywnym zweryfikowaniu każdy zwycięzca będzie mógł wybrać jedną z dwóch nagród:
miesięczny bilet Interrail Global Pass lub tablet iPad Pro (10.5”, 64GB). Nagrody zostaną
przekazane przez EBC;
7. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę;
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Europejskiego Systemu Banków Centralnych
(ESBC) i MAG Interactive AB ani ich bliscy (małżonkowie, partnerzy, rodzice, dzieci lub
rodzeństwo);
9. Obowiązują także warunki świadczenia usług przez MAG Interactive AB [link].
1

Do UE należą następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

2

Zgodnie z warunkami świadczenia usług przez MAG Interactive AB minimalny wiek wymagany, aby
korzystać z gier lub usług tej firmy, zależy od kraju pochodzenia i wynosi: Francja, Holandia, Litwa,
Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Węgry – 16 lat; Finlandia – 15 lat; Austria – 14 lat; wszystkie
pozostałe kraje – 13 lat.
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Osoby, których rejestracja zostanie uznana za niezgodną z regulaminem, będą zdyskwalifikowane.
Ochrona danych
1.

Ramy prawne ochrony danych obowiązujące w EBC

Wszystkie dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Unii
3
Europejskiej o ochronie danych .
2.
Jakie dane osobowe będą przetwarzane?
EBC będzie przetwarzać dane podane przez zwycięzców w formularzu rejestracji, takie jak nazwa
użytkownika i adres e-mail, a także wszelkie inne informacje potrzebne do dostarczenia wybranej
nagrody (tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, a w przypadku wybrania biletu Interrail Global Pass
również narodowość i numer paszportu lub dowodu osobistego).
3.
Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych uczestników?
Administratorem danych jest EBC, a podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników – Dyrekcja
Generalna EBC ds. Komunikacji.
Quiz konkursowy prowadzi zewnętrzna szwedzka firma MAG Interactive AB, która przetwarza dane
zebrane przez aplikację mobilną Quizwanie.
4.
Po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarza się dane osobowe uczestników?
Zbieranie i przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestników na
potrzeby zarządzania konkursem, w tym: kontaktowania się z uczestnikami i przekazywania im
potrzebnych informacji, przekazania nagród oraz ogłoszenia imion i nazwisk zwycięzców, lub nazw
użytkownika, na stronach internetowych EBC, krajowych banków centralnych z ESBC lub innych
instytucji UE oraz w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.
Podanie przez uczestnika wymaganych danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich przetwarzanie w sposób opisany powyżej. Uczestnicy mogą w dowolnym momencie wycofać tę
zgodę; w tym celu powinni skontaktować się z Dyrekcją Generalną EBC ds. Komunikacji pod adresem
ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. W momencie wycofania zgody przetwarzanie danych ustaje, ale
dotychczas wykonane czynności pozostają zgodne z prawem.
5.
Kto ma dostęp do danych osobowych uczestników?
Dane osobowe podane przez uczestników w formularzu rejestracyjnym zostaną ujawnione:


Wyznaczonym pracownikom Dyrekcji Generalnej EBC ds. Komunikacji odpowiedzialnym
za zarządzanie konkursem;



Wyznaczonym pracownikom niemieckiego biura podróży Westtours-Reisen GmbH, które
będzie przetwarzać – zgodnie z zaleceniami EBC i w jego imieniu – dane tych
zwycięzców, którzy jako nagrodę wybiorą bilet Interrail Pass.

Imiona i nazwiska zwycięzców lub przyjęte przez nich nazwy użytkownika ogłoszone na stronie
internetowej EBC i w mediach społecznościowych będą publicznie dostępne.
6.
Jak długo będą przechowywane dane uczestników?
Dane osobowe będą przechowywane przez EBC przez trzy (3) miesiące od dnia ich podania. Po upływie
tego terminu zostaną usunięte.
Dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej EBC lub na jego profilu w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn) będą przechowywane przez okres
3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji
nr 1247/2002/WE.
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wskazany w oświadczeniu
społecznościowego.
7.
Prawa uczestników

o ochronie

prywatności

dotyczącym

danej

strony

lub

medium

Uczestnicy mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania bądź (pod
pewnymi warunkami) usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem
(UE) 2018/1725. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Dyrekcją Generalną EBC
ds. Komunikacji pod adresem ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.
Wszelkie pytania na temat danych osobowych można zgłaszać do inspektora ochrony danych w EBC
pod adresem dpo@ecb.europa.eu.
W sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych użytkownicy mają też zawsze
prawo zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
Unieważnienie, prawo właściwe
EBC i MAG Interactive AB zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego unieważnienia
konkursu w dowolnym momencie.
Prawem właściwym dla konkursu jest prawo niemieckie. W kwestiach nieuregulowanych szczegółowo
niniejszym regulaminem decyzje podejmie EBC i będą one uznane za ostateczne. Wszelkie roszczenia
muszą zostać zgłoszone w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia konkursu.

Niniejsza wersja regulaminu
angielskojęzyczna.
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