
REGULAMIN „Quizu o PW” 
 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 
 

1. Organizatorem “Quizu o PW”, zwanego dalej Quizem jest Politechnika Warszawska. 

2. Quiz odbywać się będzie pod patronatem Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności Politechniki 

Warszawskiej. 

3. Za organizację Quizu odpowiada Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Zespół ds. społecznej 

odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej, zwani dalej Organizatorem 

4. Nazwa gry dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „Quiz o PW”. 

5. Quiz odbędzie się w trzech etapach, organizowanych od listopada 2020 r. do grudnia 2020 r.: 

1) I etap 27 listopada 2020 r.; 

2) II etap 10 grudnia 2020 r.; 

3) III etap 17 grudnia 2020 r. 

6. Regulamin „Quizu o PW”, zwany dalej „Regulaminem” stanowi podstawę przeprowadzenia Quizu, 

określa prawa i obowiązki jego uczestników, a także warunki jego przeprowadzenia. Regulamin jest 

dostępny na portalu www.pw.edu.pl/quiz 

7. Przedmiotem Quizu jest wyłonienie zwycięzców – trzech osób, które w III etapie zdobędą największą 

liczbę punktów. 

8. Dwa pierwsze etapy Quizu odbędą się za pośrednictwem wideokonferencji na platformie MS Teams. 

Finał będzie transmitowany na żywo na fanpage’u Politechniki Warszawskiej na platformie Facebook. 

9. Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, 

loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz 847 z późn. zm.). 

 
§ 2. 

Cel Quizu 
 
 

Celem Quizu jest poszerzanie wiedzy społeczności PW o Uczelni, jak również zapewnienie rozrywki 

uczestnikom i widzom. Gra ma charakter popularno-naukowy. 

http://www.pw.edu.pl/quiz


§ 3. 

Uczestnicy Konkursu 
 
 

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być aktualni pracownicy, doktoranci 

oraz studenci Politechniki Warszawskiej, którzy nie uczestniczyli w żaden sposób w tworzeniu Quizu. 

2. Warunkiem udziału w Quizie jest posiadanie adresu e-mail w domenie PW. Zapisy na dwa pierwsze 

etapy odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. 

3. Udział w Quizie jest bezpłatny. 

4. Przystąpienie do Quizu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

 

§ 4. 

Zasady GRY 
 
 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu czuwać będzie Komisja w składzie: 

1) Prorektor ds. Studenckich - dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni; 

2) Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji - mgr Urszula Deblessem; 

3) pomysłodawczyni Quizu: członkini Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności Politechniki 

Warszawskiej - mgr inż. Paulina Chrobocińska; 

4) przedstawiciel SSPW -Władysław Olejnik. 

2. Aby przystąpić do Quizu należy: zapoznać się z Regulaminem oraz zapisać się wypełniając Formularz 

zgłoszeniowy MS Teams (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Link dostępny jest na stronie 

www.pw.edu.pl/quiz. 

3. Uczestnik Quizu przesyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na transmitowanie 

w rundzie finałowej przebiegu gry z jego wizerunkiem i dźwiękiem na Facebooku lub innej platformie 

wskazanej przez Organizatora. 

4. Termin przesłania Formularza zgłoszeniowego upływa w dniu ...... o godz. ............ 

5. Uczestnicy, którzy zgłosili się do Quizu zostaną poinformowani o szczegółach przebiegu I etapu 

Quizu drogą e-mailową, najpóźniej na dzień przed spotkaniem. 

6. Zakres tematyczny pytań Quizu to: wydziały, nauka, architektura, historia, wiedza ogólna., 

7. Podczas Quizu niedopuszczalne jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, które ułatwią poprawną 

odpowiedź na pytania quizowe. 

8. Rozstrzygnięcie dwóch pierwszych etapów Quizu nastąpi najpóźniej dwa dni po ich zakończeniu, 

natomiast w przypadku III etapu, transmisja i wyłonienie laureatów odbędzie się na żywo. 

9. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.pw.edu.pl/quiz 

http://www.pw.edu.pl/quiz
http://www.pw.edu.pl/quiz


10. Uczestnicy I i II etapu otrzymają informację dotyczącą przejścia do kolejnego etapu za 

pośrednictwem poczty e-mail. 

§ 5. 

Nagrody 

1. Laureaci Quizu zajmujący trzy pierwsze miejsca, wyłonieni podczas III etapu otrzymają dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe. 

2. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody 

rzeczowe. 

3. Fundatorem nagród jest Politechnika Warszawska. 
 
 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 
 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Quizu bez podania 

przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej 

www.pw.edu.pl/quiz oraz na portalu społecznościowym Facebook przed rozpoczęciem Quizu. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja ma prawo go wykluczyć na każdym 

etapie Quizu. 
 
 

§ 7. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13. 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 - ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) (dalej: RODO) Politechnika 

Warszawska informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 

00-661 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl; 

3. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą w celu udziału w grze „Quiz PW” . 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych; 

http://www.pw.edu.pl/quiz


6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania 

Pani/Pana zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie wybierania projektów zgłoszonych do 

Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od długości okresu realizacji projektu 

„Quiz o PW”. 

9. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty którym Politechnika Warszawska zleca 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. 

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiniuję pozytywnie, pod względem formalno-prawnym 

Małgorzata Dudkiewicz 

radca prawny 

13 listopada 2020 r. 
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