REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA 2018R
W CHEŁMŻY:
1. Każdy klub sportowy mający swoją siedzibę i działający na terenie miasta Chełmży prześle
do Urzędu Miasta max po 3 kandydatów, którzy osiągali najlepsze wyniki sportowe w roku
2018 – osoby re wezmą udział w głosowaniu na najlepszego sportowca roku 2018 w
Chełmży.
2. Plebiscyt na najlepszego sportowca 2018r. w Chełmży jest imprezą organizowaną przez
Burmistrza Miasta Chełmży.
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony na łamach gazety „Nowości” – Tygodnik „Chełmża”
wydawany w każdy piątek.
4. W dniach 1, 8 i 15 lutego 2019r. zostaną zamieszczone w Tygodniku „Chełmża” Nowości
kupony do losowania wraz z charakterystyką zawodników.
5. Wypełnione kupony będzie można wrzucać do urny, która zostanie usytuowana w pokoju
nr 16 w Małym Ratuszu przy ul. Hallera 2. Kupony można wrzucać do urny w dniach i
godzinach pracy Urzędu Miasta Chełmży do dnia 20 lutego 2019r. do godz. 15.00.
6. W losowaniu mogą brać udział tylko kupony oryginalne wycięte z gazet. Inne kupony nie
będą brane pod uwagę.
7. Ważny jest głos oddany tylko na jednego sportowca lub na osadę – w przypadku osady
kajakowej lub wioślarskiej.
8. O miejscach zajętych w plebiscycie zdecyduje suma głosów oddana na poszczególnych
zawodników.
9. Pierwsze miejsce zdobędzie sportowiec z największą ilością głosów i otrzyma tytuł
„SPORTOWCA ROKU 2018 w CHEŁMŻY” oraz nagrodę rzeczową.
10. Za II i III miejsce w plebiscycie organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
11. Plebiscyt na najlepszego sportowca Chełmży 2018r. zostanie rozstrzygnięty w dniu
22.02.2019r o godz. 17.00 w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Bydgoskiej 7
w Chełmży.
12. Organizator planuje losowanie wśród osób, które oddadzą swój głos w plebiscycie. Osoba
wylosowana otrzyma upominek.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i daty rozstrzygnięcia plebiscytu po
wcześniejszym powiadomieniu wszystkich zainteresowanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób biorących udział w glosowaniu w plebiscycie na najlepszego sportowca 2018 r. w Chełmży
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Chełmży Można się z nim
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży ul. Gen. J.
Hallera 2, 87-140 Chełmża , e-mailowo um@chelmza.pl , telefonicznie 56 6392330.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@um.chelmza.pl
3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO tzn.

wypełniając kupon głosowania w konkursie oraz przesyłając go do siedziby

administratora wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych
w celu przeprowadzania glosowania w plebiscycie na najlepszego sportowca 2018 r. w Chełmży
Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: portale społecznościowe,
mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz
telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim
żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią
one odpowiednią ochronę Państwa praw.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofniecie przez Państwa zgody, nie dłużej
jednak niż 3 miesiące od zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora.
7) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy
zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8) Podanie Państwa danych jest dobrowolne i zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym
momencie cofnięta.
9) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osób zgłaszanych do udziału w konkursie na najlepszego sportowca

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Chełmży Można się z nim
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży ul. Gen. J.
Hallera 2, 87-140 Chełmża , e-mailowo um@chelmza.pl , telefonicznie 56 6392330.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@um.chelmza.pl
3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych
w interesie publicznym przez administratora, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.) w celu wyboru Najlepszego Sportowca w roku 2018 r. w Chełmży.
4) W związku z przeprowadzanym konkursem administrator przetwarzał będzie wyłącznie dane
osobowe zwykłe.
5) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: portale społecznościowe,
mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz
telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim
żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią
one odpowiednią ochronę Państwa praw.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób w terminie do rozstrzygnięcia konkursu
i wyłonienia laureata, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia zakończenia konkursu,
b) wobec laureat;/laureatów przez okres nie dłużej jednak niż 3 lata od ogłoszenia wyników
konkursu.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo
prawo do:
a)

dostępu do treści danych na podstawie art. 15;

b)

sprostowania danych na podstawie art. 16;

c)

usunięcia danych, na podstawie art. 17, jeżeli:
•

dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane,

•
d)

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art.
18;

e)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

8) Państwa dane zostały przekazane administratorowi przez kluby sportowe mające siedzibę
w działające na terenie miasta Chełmży.
9) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

