REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
W RAMACH KAMPANII „SEGREGUJESZ – DOBRZE POSTĘPUJESZ!”
dofinansowanej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Regulamin jest wydany przez organizatora konkursu Gminę Warta.
2) Prace konkursowe składać można do 11 października 2019 roku.
3) Celem Regulaminu jest przeprowadzenie Konkursu i uregulowanie wszystkich aspektów jego organizacji.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs
zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-VIII), w dowolnej placówce
oświatowej na terenie Gminy Warta.
2) Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki segregacji odpadów, recyklingu
– technika dowolna, format A3.
3) Praca musi być oznaczona nazwą placówki oświatowej, do której uczęszcza Uczestnik oraz jej adresem.
4) Wykonaną pracę placówka oświatowa dostarcza do dnia 11 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w
Warcie – Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.
5) Do pracy konkursowej placówka oświatowa załącza zgodę na umieszczenie sfotografowanej pracy na stronie
internetowej Gminy Warta i do wykorzystywania pracy w jakikolwiek sposób przez Organizatora wraz z
imieniem i nazwiskiem autora.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1) Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie do 25 października 2019 roku, dokona weryfikacji
nadesłanych prac konkursowych i wyłoni prace, które wyróżni.
2) Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Warta, w terminie do 31 października
2019 roku.
3) Autorzy wyróżnionych prac, w każdej z dwóch kategorii wiekowych, otrzymają – I miejsce DRON, II miejsce
OKULARY VR, III miejsce SMARTWATCH, IV-XX miejsca ENCYKLOPEDIE.
4) Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas podsumowania kampanii edukacyjnej w dniu 25
października 2019 roku. O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia w
Gminie Warta oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Warty
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące
sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych,

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem email: gci@gimwarta.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestnika na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód.
4) Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu/celach:
 organizacja wydarzenia;
 wręczenie nagród laureatom;
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – Gmina Warta;
 w pozostałych przypadkach dane osobowe uczestnika przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych
osobowych uczestnika mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
6) dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przysługują uczestnikowi następujące
uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
 przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były one zebrane lub w
inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją uczestnika, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Warta danych
osobowych uczestnika, przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez uczestnika danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez uczestnika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Dane uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta.
3) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
4) Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe)
poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.
6) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych i informacji
podanych w związku z konkursem.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu nieprawdziwych
danych lub danych innej osoby na rzecz uczestnika konkursu oraz danych nieprawdziwych lub
niepełnych.

