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Regulamin konkursu #EuropeDay – Konkursowe Quizwanie EBC 

Europejski Bank Centralny (EBC) z pomocą MAG Interactive AB organizuje z okazji Dnia Europy 2021 
konkurs w formie quizu. Konkurs będzie trwać od 3 maja 2021 godz. 10.00 CET do 23 maja 2021 
godz. 23.59 CET. 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma stałe miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej (UE)1 
i spełnia warunki rejestracji za pomocą aplikacji Quizwanie2. 

Przebieg quizu i konkursu: 

1) Pobierz aplikację mobilną Quizwanie i utwórz konto lub zaloguj się na istniejące konto. 

2) Rozwiąż cały quiz #EuropeDay dostępny na stronie startowej aplikacji. 

3) Po ukończeniu quizu prześlij zrzut ekranu końcowego z widoczną nazwą użytkownika 
i potwierdzeniem udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkich 18 pytań na adres 
europeday@maginteractive.com. 

Po zakończeniu konkursu (23 maja 2021) spośród osób, które się do niego zgłosiły, prawidłowo 
odpowiedziały na wszystkie 18 pytań i przesłały jako dowód zrzut ekranu na adres 
europeday@maginteractive.com (zob. pkt. 3), zostanie wylosowana dziesiątka (10) zwycięzców. Po 
zakończeniu losowania: 

1) MAG Interactive AB skontaktuje się ze zwycięzcami mejlowo, żeby poinformować ich o wygranej 
i poprosić o: 

o dowód zamieszkania w UE; 

o akceptację zasad konkursu; 

o adres, na który ma zostać przesłana nagroda. 

2) Po otrzymaniu wskazanych informacji MAG Interactive AB przekaże EBC adresy, na które mają 
zostać zwycięzcom przesłane nagrody, wyłącznie na potrzeby dostarczenia tych nagród. 

3) EBC dostarczy iPada Pro 11 na adres wskazany uprzednio w mejlu przez zwycięzcę.  

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). 

Obowiązują także warunki świadczenia usług przez MAG Interactive AB. 

 
1  Krajami Unii Europejskiej są: 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 i Włochy. 

2  Zgodnie z warunkami świadczenia usług przez MAG Interactive AB minimalny wiek wymagany, żeby 
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. 

https://www.maginteractive.com/
mailto:europeday@maginteractive.com
mailto:europeday@maginteractive.com
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
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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 UE 
o ochronie danych3.  

2. Jakie dane osobowe będą przetwarzane? 

EBC będzie przetwarzać dane, które zwycięzcy podali podczas zakładania konta w aplikacji Quizwanie, 
tj. nazwę użytkownika, a także wszelkie inne informacje potrzebne do dostarczenia nagrody (tj. imię 
i nazwisko, datę urodzenia, adres mejlowy i adres dostawy). 

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 poprzez 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 
i na potrzeby zarządzania konkursem, w tym: kontaktowania się z uczestnikami i przekazywania im 
potrzebnych informacji, przekazania nagród oraz ogłoszenia nazw użytkownika zwycięzców na stronach 
internetowych EBC i MAG Interactive AB oraz w mediach społecznościowych (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 
youth@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 zostaną ujawnione wyznaczonym pracownikom Dyrekcji 
Generalnej EBC ds. Komunikacji, którzy zarządzają konkursem. 

Nazwy użytkownika zwycięzców ogłoszone na stronie internetowej EBC lub MAG Interactive AB 
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 (Instagram, Twitter lub LinkedIn) będą przechowywane przez okres wskazany 
w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym danej strony lub medium społecznościowego. 

 
3Rozporządzenie 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 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39). 

mailto:youth@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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7. Prawa uczestników 

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. Żeby skorzystać z tego prawa, należy się skontaktować z Dyrekcją Generalną EBC 
ds. Komunikacji pod adresem youth@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 to tłumaczenie nieoficjalne. Prawnie obowiązująca jest 
wyłącznie wersja w języku angielskim.  
 

mailto:youth@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/

