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Regulamin Akcji  

pod nazwą „Każdy z nas jest Powstańcem” organizowanej w ramach  

103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

zwanej dalej „Akcją” 

 

Art. 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. 

Niepodległości 34, 61-714 Poznań, (w dalszej części regulaminu zwany: 

Organizatorem).  

2. Podmiotem wykonawczym któremu Organizator zlecił organizację  

i przeprowadzenie Akcji jest TARRAYA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Głogowskiej nr 108 lok. 6, 60-263 Poznań, zarejestrowana w VIII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS: 0000462364, NIP: 7792413660, REGON: 

302434182 (w dalszej części regulaminu zwany: Spółką).  

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki 

przeprowadzenia Akcji pod nazwą „Każdy z nas jest Powstańcem” organizowanej  

w ramach 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

4. Akcja polega na samodzielnym wypełnieniu Testu Powstańca, który jest dostępny 

na stronie https://27grudnia.pl/. Wynikiem testu będzie opis powstańca i jego roli 

w wydarzeniu historycznym. Osoba, która weźmie udział w teście otrzyma 

elektroniczny certyfikat, którym będzie mogła się od razu pochwalić na swoim 

profilu facebookowym i otagować je hasztagami kampanii:  

#ŚwiętoPaństwowe, #PolskaDziękuje, #PolskaŚwiętuje, #PowstanieWielkopolskie, 

#TestPowstańca i oznaczyć profil @27grudnia – Powstanie Wielkopolskie 

5. Czas trwania akcji: 8-28.12.2021 r. 

6. Celem Akcji jest zachęcenie Wielkopolan do włączenia się do aktywnego 

świętowania Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego                          

i 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. 

Regulamin ten dostępny jest na stronie https://27grudnia.pl/ w zakładce „103. 

rocznica - obchody”. 

8. Sytuacje nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora 

nie przysługuje odwołanie. 

9. Informacje o Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 61/882-43-52 lub 

wysyłając zapytanie na adres mailowy: ewa@tarraya.com. 

https://27grudnia.pl/
https://27grudnia.pl/
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Art. 2 

Warunki udziału w Akcji oraz zasady jej przeprowadzenia  

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz akceptacja jego postanowień.   

2. Biorąc udział w Akcji, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu                 

i akceptuje jego postanowienia, w tym informacje o zasadach przetwarzania 

danych osobowych (klauzula informacyjna) w celach wynikających z Regulaminu 

Akcji. 

 

 

Art. 3 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Spółki na adres: 

ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań z dopiskiem akcja „Każdy z nas jest 

Powstańcem”. 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko 

oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. 

O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną 

powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 

powszechnym.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. 

Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 

69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) organizacji i przeprowadzenia Akcji pod nazwą „Każdy z nas jest 

Powstańcem", włącznie z obsługą skarg i reklamacji, 

b) archiwizacji. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy : w związku z wypełnieniem obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikajacym z udziału w Akcji oraz 

archiwizacji.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 

się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem 

administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: 

/umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, zgodnie                           

z Instrukcją Kancelaryjną. 

6. Udział w Akcji i podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast podanie 

danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Akcji, a ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia udziału w Akcji pn. „Każdy z nas jest 

Powstańcem".  

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu 

prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej 

zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe 

są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia 

umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10.  Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania. 

mailto:kancelaria@umww.pl
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11.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych 

osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej. 

12.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem. 

13.  Państwa dane osobowe będą ujawniane:  

a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych  

w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji 

dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych; 

b) na stronie internetowej: https://27grudnia.pl/ oraz profilu @27grudnia – 

Powstanie Wielkopolskie na Facebooku, w ramach ogłoszenia wyników Akcji; 

c) partnerom oraz patronom medialnym Urzędu; 

d) firmie której Organizator zlecił organizację i przeprowadzenie Akcji. 

14. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

https://27grudnia.pl/

