
REGULAMIN QUIZU „Jak dobrze znasz gdańskie fontanny?” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Quizu jest Gdańskie Wody sp. z o.o., ul. prof. Witolda 

Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.  

2. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Quizu, określa prawa i obowiązki 

jego uczestników, a także warunki na jakich odbywa się Quiz na platformie 

www.interankiety.pl .  

3. Regulamin Quizu dostępny jest na portalu www.gdanskiewody.pl oraz w siedzibie 

Organizatora.  

4. Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną 

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

hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)  

 

§ 2.  Uczestnicy i zasady  Quizu 

1. Uczestnikami Quizu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Unii 

Europejskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia 

poprzedzającego rozpoczęcie Quizu, mogą brać udział w Quizie tylko za zgodą 

swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.  

2. Udział w Quizie jest bezpłatny.  

3. Przystąpienie do Quizu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w Quizie.  

4. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.  

1. Quiz realizowany będzie na stronie Organizatora w dniach 1 maja  2021 do 31 maja 

2021 roku.  

2. Aby przystąpić do Quizu należy: zapoznać się z Regulaminem ogólnym quizu, 

Regulaminem przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz wejść na stronę 

Organizatora, na której znajduje się Quiz (www.gdanskiewody.pl).  

Rozstrzygnięcie Quizu nastąpi 31 maja 2021 roku.  

 

§ 3. Nagrody 

1. Nagroda główna- książka „Dzieje gdańskich wód” prof. Andrzeja Januszajtisa 

zostanie przyznana osobie, która jako dwudziesta udzieli poprawnych odpowiedzi 

na wszystkie pytania.   

2. Nagrody dodatkowe w postaci bawełnianych siatek z grafiką Neptuna zostaną 

przyznane trzem pierwszym osobom, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie 

pytania quizu.  

http://www.interankiety.pl/
http://www.gdanskiewody.pl/
http://www.gdanskiewody.pl/


3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie poprawnego adresu e-mail w 

formularzu Quizu. 

4. Uczestnik może brać udział w Quizie tylko raz. 

5. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za 

przyznaną nagrodę.  

6. Fundatorem nagród jest Organizator.  

§ 4.  Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany zasad lub 

unieważnienia Quizu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach 

będzie publikowana na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl oraz na profilu 

Gdańskie Wody na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Przystąpienie do Quizu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w Quizie 

3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Quizem należy składać na piśmie do 

Organizatora, w terminie do  31 maja 2021, bezpośrednio w siedzibie Organizatora 

lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje 

data stempla pocztowego). 

4. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w §7 ust. 1 

nie będą rozpatrywane przez Organizatora. 

5. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności 

umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły 

opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.  

6. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania.  

 

Klauzula informacyjna – do przekazania osobom rozwiązującym quiz  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (dalej RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka: Gdańskie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, (80-

601) Gdańsk, ul. prof. Andruszkiewicza 5, KRS: 0000028567.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia quizu oraz przyznania nagród. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a. dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

b. roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres: 

quiz@gdanskiewody.pl. Wystarczające jest oświadczenie, iż zgoda zostaje cofnięta. Nie jest konieczne 

podanie przyczyn. 

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz ich niepodanie może uniemożliwić przyznanie 

nagrody.  

http://www.gdanskiewody.pl/


6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: administrator witryny interankiety.pl, tj. interankiety sixpoints - 

Jędrzej Koronowicz ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, dostawca serwera pocztowego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia quizu, przyznania 

nagród i rozliczenia quizu. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  

9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych - podstawie art. 15 RODO, 

• sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

• usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

• żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 

RODO,  

• wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych – 

wyłącznie jednakże w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora), 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 


