
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ 

na antenie Radia Kraków, na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych we 

współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Krakowie pn. 

Konkurs wiedzy historycznej „2 pytania, 2 nagrody, 2 szanse. Armia Krajowa w 

Krakowie i Małopolsce”  

 

1. Organizatorami konkursu pod nazwą „2 pytania, 2 nagrody, 2 szanse” (zwanego 

dalej „Konkursem”) są Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków, oraz Polskie 

Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.; 30-007 Kraków, Al. 

Słowackiego 22, zwani dalej wspólnie „Organizatorami". 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej oraz realizacja misji 

edukacyjnej Organizatorów.  

3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Radia Kraków oraz stron internetowych 

IPN Oddział w Krakowie i Radia Kraków, a także serwisu społecznościowego Facebook na 

fanpage’u „Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie”.  

4. Właściciel serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie 

ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w 

tym zakresie jakichkolwiek obowiązków. 

5. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.  

6. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna.  

7. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Radia Kraków.  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

9. Konkurs ma charakter cykliczny; składa się z siedmiu edycji zorganizowanych od 

kwietnia do listopada 2022 r., w których uczestnicy Konkursu odpowiadają na pytania 

dotyczące działalności Armii Krajowej w Krakowie i Małopolsce.  

10. Udział w Konkursie polega na udzielaniu telefonicznie ustnych odpowiedzi na 2 

pytania konkursowe: eliminacyjne i finałowe. Pytanie eliminacyjne zostanie opublikowane w 

mediach internetowych wymienionych w punkcie 3 niniejszego regulaminu oraz powtórzone 

na antenie Radia Kraków w momencie rozpoczęcia Konkursu. Pytanie finałowe zadane 

podczas rozgrywania Konkursu w trakcie audycji „O tym się mówi” na antenie Radia 

Kraków. Słuchacz, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie 

eliminacyjne, uzyska prawo udzielenia odpowiedzi na pytanie finałowe. W przypadku 

udzielenia również tym razem odpowiedzi poprawnej laureat otrzyma podwójną nagrodę 

ufundowaną przez IPN, a Konkurs ulegnie zakończeniu.  



11.  Jeśli odpowiedź na pytanie finałowe nie okaże się poprawna, Konkurs będzie 

kontynuowany, wedle następujących zasad: 1) dotychczasowe pytanie finałowe stanie się 

kolejnym pytaniem eliminacyjnym. 2) uczestnik, który jako pierwszy udzieli poprawnej 

odpowiedzi na pytanie eliminacyjne, uzyska prawo do odpowiedzi na nowe pytanie finałowe. 

W przypadku udzielenia odpowiedzi poprawnej również na pytanie finałowe laureat otrzyma 

podwójną nagrodę ufundowaną przez IPN O/Kraków a konkurs ulegnie zakończeniu. 

Konkurs ulegnie zakończeniu również w przypadku, jeśli odpowiedź na nowe pytanie 

finałowe nie okaże się poprawna.  

12. Na stronie internetowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, na fanpage’u na portalu 

społecznościowym Facebook pod nazwą „Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w 

Krakowie” oraz na stronie internetowej Radia Kraków ukażą się zapowiedzi Konkursu oraz 

eliminacyjne pytanie konkursowe. Zwiastuny dźwiękowe Konkursu – bez podawania pytań 

eliminacyjnych - będą ukazywały się na antenie Radia Kraków.  

13. Nagrodę rzeczową w postaci czytnika e-booków oraz zestawu wydawnictw IPN  

otrzymuje w każdej edycji osoba, która podczas audycji Radia Kraków „O tym się mówi” 

udzieli poprawnych odpowiedzi na obydwa pytania konkursowe. Fundatorem nagród jest 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Krakowie. Wartość nagrody rzeczowej nie będzie przekraczać kwoty 2000 zł.  

14. Nagrody będzie można odebrać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w 

recepcji Radia Kraków SA, al. Słowackiego 22 Kraków 30-007 w ciągu 30 dni od daty 

wygranej w Konkursie. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie wysyłka nagród 

pocztą na koszt Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. 

15.  Pierwsza edycja Konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. Terminy kolejnych edycji 

będą ogłoszone na stronach internetowych Radia Kraków oraz oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej w Krakowie.  

16. Dane osobowe uczestników konkursu przekazane prowadzącym audycję „O tym się 

mówi” w rozmowie poza anteną będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu. 

17. Konkurs może zostać przez Organizatorów odwołany w każdym czasie bez podania 

przyczyny.  

18. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu na 

stronie internetowej https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Radia Kraków 

www.radiokrakow.pl  

19. Przystąpienie do konkursu, poprzez kontakt telefoniczny, jest jednoznaczne z 

akceptacją przez uczestników konkursu jego warunków określonych w niniejszym 

regulaminie, w tym wyrażeniu zgody na umieszczenie swych danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres) w bazie danych organizatora konkursu, oraz ich przetwarzanie wyłącznie w 

celu przeprowadzenia konkursu. 

20. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej 

lub pocztowej, celem doręczenia korespondencji i/lub nagrody.  



Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Pani/Pana 

uczestnictwem w konkursie wiedzy historycznej „2 pytania, 2 nagrody, 2 szanse. Armia Krajowa 

w Krakowie i Małopolsce” organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Polskie Radio - 

Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków”.  

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie  w celach: 

 udziału w wydarzeniu: Konkurs wiedzy historycznej „2 pytania, 2 nagrody, 2 szanse. Armia 

Krajowa w Krakowie i Małopolsce” organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz 

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków”;  

 umieszczenia i przetwarzania danych osobowych w bazie adresowej Biura Edukacji Narodowej 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Krakowie, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, na potrzeby 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a (wyrażona przez Panią/Pana zgoda) 

oraz art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - art. 53 pkt. 4 i 5 ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), 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. 

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 zapewnia 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. 

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 Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez 

Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów 

prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia, 

w tym przekazania nagrody, oraz do momentu wycofania zgody, a następnie przechowywane przez 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Krakowie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN Rzeczowym Wykazie Akt, 

wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach.  

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 danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 


