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Kasa Rolnie~ego Ubezpieczenia Spotecznego, dziataj'le na podstawie art. 63 ust.l ustawy 

z dnia 20 grudn;a 1990 r. 0 ubezpieczenlu spo!eeznym rolnikow (t.J . Dz.U. z 2021 r. pOZ . 266) 

ogtasza w roku jubileuszu 30 - Ieeia KRUS 

II OGOLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY 

• W GOSPODARSTWIE ROLNYM - ROLA ROLNIKA BY UPADKU UN/KAt 

REGULAMIN KONKURSU 

§1 

Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoteeznego - Biuro Preweneji 

Centrall Kasy Rolniezego Ubezpieczenia Spoteeznego Rolnikow. 

§2 

Temat i eel 

1. Konkurs dotyczy zapobiegania wypadkom najcz~Sciej zg!aszanym do Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow, tj. upodkom osob w gospodarstwie rolnym. 

2. Konkurs ma na eelu upowszeehnianie wsrod rolnik6w Zosod ochrony zdrowio I ZYCIO 

w gospodorstwie rofnym oraz wiedzy 0 zagrozenlaeh wypadkowych, a w konsekwenejl 

og;aniczerie IIczby wypadkow przy pracy i chorob zawodowych rolnikow. 

§3 

Uczestnlcy 

1. Uczestnikiem Konkursu moie bye osoba pe!nolernia, podlegaj'lca w dniu rozwiqzywania 

testu ubezpieczeniu spo!ecznemu rolnikow. 

2. Udzia! w Konkursie wymaga: 

1) zarejestrowania si~ na stronie belPieczellstwo./rrus.gov.pl i wype!nienia formularza 

poprzez podanie nast~pujqcych danych: 



a) imienia i nazwiska; 

b) numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objr;tej ubezpieezeniern w KRUS - lnajduje 

si~ na korespondeneji wysytanej do ubezpieezonego); 

c) adresu e-mail; 

d) numeru t elefonu; 

e} nazwy uzytkownika; 

f) hasta do logowania; 

g) adresu zamieszkania . 

Podanie prawidlowyeh danych jest niezb~dne do wziE:cia udziaiu w Konkursie. 

2) zaakceptowania na strenie '~':~ ::':,,:x,, ;:··:{~ ,:,.j ;;C"',':;: niniejszego Regulaminu oraz 

.Klauzuli informacyjnej 0 przetwarzaniu danych osobowych dla Uezestnika 

II Og6!nopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie 

Rolnym - Rola rolnika, by upadku unikat" {tresc .Klauzull ( ... r stanowi zai. nr 1 do 

niniejszego Regulaminu). 

3. Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podezas rejestraeji 

wiadomosc zawierajqeq link do aktywaeji konta oraz informaeje na temat testu . 
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Organizaeja i przebleg Konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia ogloszenia do 20 Ilstopada 2021 r. 

2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie rozwiqzac test jednokrotnego wyboru nt. zasad 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zioi-ony z 20 pytan ustalonych przez 

Organizatora. 

3. Test znajduje si~ pod linkiem b~lp f:?C!en:!:wo . k.nls . go ... ,.o1 

4. Za kai.dq prawidtowq odpowiedi moina uzyskac 1 punk!, a brak odpowiedzi jest uznawany 

za odpowiedi nieprawidtowa., za kt6cq uzyskuje siE; 0 punkt6w. 

5. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu moie wypetnic test tylko jeden ral. 

6. Sposr6d Uczestnik6w zostanie wyionionych 100 laureat6w, kt6rzy zdobyli najwi~ksz~ ilose 

punkt6w w najkr6tsz'lrn ezasie. 

7. Na podany w formularzu zgloszeniowym adres e-mail katdego l laureat6w Konkursu, 

w terminie do 30 listopada be. 20stanie przeslana informaeja 0 wygranej. 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

1. Do nadzorowania przebiegu Konkursu i wytonienia laureatow powotana jest przez 

Dyrektora Biura Preweneji Centrali Kasy Komisja Konkursowa. 

2. Komisja Konkursowa sktada si~ z Przewodniczqeego, Sekretarza oraz co najmniej 

3 czicnkow. Za organizacjEl jej pracy odpowiada Przewodnicz<lcy Kornisji Konkursowej. 
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3. Komisja Konkursowa rozpoczyna dZiatalnosc z dniem powotania, a rozwiijzuje sit; z chwilq 

zatwierdzenla i og!oszenia wynik6w. 

4. Przewodnicz'lCV Komisji zapewnia przejrzystosc jej dziatania, a takie decyduje 0 terminle 

ogtaszanla wynik6w Konkursu na stronie Internetowej Kasy www.kr(;s.gov.pl. 

5. Prolok6! z koneowego posiedzenia sporz<\dza Sekretarz Komisji. a zatwierdza Prezes Kasy. 

6. Bluro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obstug~ prae Komisji Konkursowej . 

§6 

Nagrody 

1. Laureac! Konkursu, wytonleni zgodnie z zapisami w § 4 pkt. 6 Regulaminu, otrzymaja, 

nagrody rzeczowe 0 wartoSci ok. 500 zt brutto. 

2. uczestnik moie otrzymac tylko jedna, nagrod~ w Konkursie. 

3. Przekazanie nagr6d nastqpi po rozstrzygni~ciu Konkursu, jednak nie p6zniej nii do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

4. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora za posrednictwem jednostki terenoweJ 

Kasy na adres zamieszka nia podany przez Uczestnika w formularzu zgtoszeniowym. 

5. Nagrody przyznane laureatom, zgodnie z § 6 ust. 1 oraz z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 68 

ustawy z dnia z dnia 26 !ipea 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych, Sq 

zwolnione z podatku doehodowego. 

§7 

Postanowlenia kolicowe 

1. Regulamin Konkursu okresla prawa i obowlqzki jego Uczestnik6w. Przyst<lpienie do 

Konkursu oznacza akceptacj~ Regulaminu. 

2. Uczestnik zobowiqzany jest do przestrzegania zar6wno postanowien Regulaminu, jak 

i obowlqzujqcego prawa, a takie powszechnie przyj~tych zasad korzystania z sleci Internet. 

3. Organ izator zastrzega soble prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w kaidym c<asie, 

jeieii uzna, ie naruszyt on zasady udziatu w Konkursie okreslone w niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie moiliwosc wydtuzenia terminu trNania Konkursu 

I zobowiqzuje si~ do natychmlastowego opublikowania zmienionego Regulaminu 

w miejscach, w kt6rych uprzednio go opublikowat. 

5. W sprawach spornych i w'ltpliwych, a takze nieuwzgl~dnionych w niniejszym Regulaminie 

ostateczne decvzje podejmuje Organizator. 
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Zat. nr 1 do Regulaminu II Ogo/nopo/skiego Konkursu Tes towego ,Zokresu 8ezpiecznej Procy 
w GQspodarstwie Rofnym - Ra/a ro/n/ko, by upodku unikof 

Klauzula informaeyjna 0 przetwarzanio danych osobowycn 

dla Uczestnika II Ogo/nopo/sk/ego Konkursu Testowego 

z Zakresu Bezpiecznej Procy 

w gospodarst>IJie ro/nym - R% ro/niko, by upodku unikof 

Zgodn1e , art. 13 ust. 1 i 2 rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kVoJ'ietnla 2015 r, W sprawie ochrony os6b fizycznvch W l'Niqzku l pr.<.etwailaniem danych osobowych 

j VI sprawle swobodnego przep~l'vu takich danych oraz uchylenia dvrektywy 9S/46/WE (ogolne 

rozporz.dzenie 0 ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05 .2016 r., str. 11. dalej ROOD, Organizator 

1/ Ogo/nopo/skiego Konkursu Testowego z Zokresu 8ezoiecznej Procy VI Gaspodorstwie Ro/nym - ,~% 

ro!niko, by upadku vniko/lnformuje, i.e: 

1, adminiStratorem danych osobowych UCl€stnik6w jest OrBanizi5Itoi II Og61nopofskiego Konkursu 

TescoVJego , Zokresu Bezpiecznej Procy w GosPodors~Nie .qo!nym - Rolo ro/nika, by upodku un ikol, 

to jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego. ad res: Centrala KRUS, ai. Niepodiegtosci 190, 

00·608 Warszawa; 

2_ kontakt z lnspektorem Ochrony DClnych w Kasie Rolniaego Ubezplec2~nia Spotec2'nego 

(e-maii):iod(CJkrus.gov.oiiublistownienaadres:KRUS-Centrala.al. Niepodleg!oSc! 190. 00·608 

Waf'szawa. t dopiskiem Inspektor Ochrony Danych; 

3_ dane osobowe Ucz.~stnik6w b~dc: przetwarzane na podstawie panstwa zgcdy 19odnie z art. 5 ust. 1 

lit . a R.ODO, w eelu realizaeji II Ogo/nopo/skiego Konkursu Tes/owego z Zakresu 5ezpiecznej Procy 

VI Gospodotstwie Rofnym - Rota rolniko, by upadku unikaf'; 

4, dane osobovJe UClestn:kow mog~ bye udost~pnione mJn, cztonkom Komlsji Konkursowej, 

podmictom, kt6ry-m zostanct przekazane pubHka'cje dotycz~ce Konkursu, podmictom kcrrvstaj~C"y'm 

z materiai6w informacyjnych j promocyjnych KRUS. ulytkownikom stiony Internetowej KRUS oraz 
profllu KRUS w mediaeh spo!ecznosciowych. Dane osobowe Uezestnik6w megq bye ponadto 

przek~zane podmiotom przetwar-zajqcvm dane na zlecen!e admirdstratora ora" csobom !ub 

podmiotom, kt6re maj~ prawo uzyskac te dane 2godnie z przepisami prawa powszechnie 

obowi'lzuj'lcego, w szczegolnosci W oparciu 0 ustaw~ Z onia 6 wrzesnia 2001 r. a dost~p le do 

informaeji publiczr.ej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 

5. dane osobowe Uczestnikow b~dq przechowywar:e prt:ez. okres niezb~dny do realh:acji celu, 

o ktorym mowa w pkt 3, lub do czasu odwo!ania albo zmiany zgodv. 0 kto,ej mowa w pkt 3; 

6. pooanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jest jednak niezb~dne do reoliz"cji eelu, 

Vi kt6rym zostaty zebrane: konsekwencjq niepodania wymaganych danych b~dzie odrzuc:enie 

zgioszenia; 

7. W odniesien iu do Paol/Pana danyeh osobowych decyzje nie b~dq podejmowane w sposoo 

z2utomat'lzowany. 0 ktorym mowc wart, 22 RODO; 

8. Uczestnikowi przysluguje prawo dost~pu do treSci jego/jej danyeh osobowych, praWD ,.dania leh 

sprostowaniaj usuniftcia lub ograniczenia ich przetwarlania w przvpadkach okreslonych w ROOD, 

Pr!'{stuguJe itn t<lkze prawo do przeniesienia tyc!; danych Oral prawo do cofni~cl~ zgody 

w dowolnym momencie bet wplywu n3 zgodncsc 1. prawem pr2'~twarzani;J. kt6rego dokon~"''1o na 

podstawie zgody przed jej cofni~Ciem; 



9. vV prrypaciku lJwania, ie przetwarzan;e danyc:h osobowych UC2estnika narus!a pi"zepi~ RODO 

csobie, ktorej dane s~ przetJNarzane. przystuguje prawo do wniesienla skargi de Prezes~ Urz~du 

Ochrony Danych Osobowych. 


