
Regulamin konkursu (wakacyjnej serii konkursowej) 

 „Zagadkowy czwartek” organizowanego przez Referat Edukacji Narodowej  

 

1. Konkurs organizowany jest przez Referat Edukacji Narodowej Delegatury IPN w 

Bydgoszczy.  

2. Jego celem jest popularyzacja najnowszej historii Polski.  

3. Konkurs „Zagadkowy czwartek”, odbywa się na platformie kahoot – zgodnie z 

regulaminem obowiązującym na tej platformie.  

4. Seria konkursowa „Zagadkowy czwartek”- to seria 8 pojedynczych, odrębnych 

konkursów. Każdy poświęcony jest innej tematyce, każdy także jest osobno 

rozstrzygany i nagradzany.  

5. Konkurs trwa od 30 czerwca do 25 sierpnia 2022 r. 

6. Każdy konkurs  rozpoczyna się w czwartek o godz. 12.00; począwszy od dnia 30 

czerwca br.; trwa do godz. 24.00 danego dnia.  

7. Ogłoszenie wyników następuje na FB Delegatury IPN w Bydgoszczy, dnia 

następnego – to jest w każdy wakacyjny piątek ( począwszy od 1 lipca)  o godzinie 

12.00. 

8. Dla trzech pierwszych osób, które prawidłowo rozwiązały zagadki konkursowe, 

przewidziano nagrody główne. Dodatkowo organizator (IPN Bydgoszcz) 

przygotował  nagrody pocieszenia dla trzech kolejnych osób.  

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie urządzenia (np. telefonu 

dotykowego, tabletu, komputera) umożliwiającego korzystanie z platformy 

internetowej Kahoot.  

 

Informacje dot. platformy Kahoot 

 

1. Kahoot! to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych 

quizów. Nie wymaga ona ściągania na urządzenia żadnych aplikacji. 

2. Program generuje kod, dzięki któremu uczestnicy na swoich urządzeniach (komputer, 

tablet, telefon) mogą odpowiadać na pytania konkursowe. 

3. Wyniki konkursu będą zamieszczane na ekranie w czasie rzeczywistym. 

4. Zasady technicznego działania aplikacji każdy z uczestników może wcześniej 

sprawdzić na platformie: www.kahoot.com 

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, dot. konkursu „Zagadkowy Czwartek” 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit e (wykonywanie zadań w 

interesie publicznym - art. 53 pkt. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 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) - dalej RODO.  



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych 

osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne 

środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 3 Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. 

Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych 

podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu oraz do momentu zakończenia publikacji na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 


