Regulamin konkursu „MIESZKAŃCY CHEŁMŻY – SZCZEPIMY SIĘ”

ZAKRES
1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w konkursie pn. „MIESZKAŃCY CHEŁMŻY –
SZCZEPIMY SIĘ”
2. Udział w konkursie rozpocznie się 15 lipca 2021 r. i zakończy 15 września 2021 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Chełmży, z siedzibą w Chełmży przy ul. Hallera 2 ,
87-140 Chełmża.
2. Konkurs organizowany jest w ramach promocji szczepień przeciwko COVID-19, celem konkursu jest
zachęcenie Mieszkańców Chełmży do udziału w szczepieniach przeciwko COVID -19.
UDZIAŁ W KONKURSIE
1.

W konkursie mogą wziąć udział tylko Mieszkańcy Chełmży.

2.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
a)

zaszczepić się przeciwko COVID-19 (dwukrotnie lub jednorazowo szczepionką Johnson &

Johnson) w dniach od 15 lipca do 15 września 2021 r. w dowolnym Punkcie Szczepień.
b)

kserokopię zaświadczenia o zaszczepieniu się wraz z propozycją hasła promującego miasto
Chełmżę z dopisanym adresem zamieszkania i numerem telefonu wrzucić do skrzynki w
Punkcie Szczepień Powszechnych (Hala Widowiskowo – Sportowa) przy ul. Hallera 17 A lub
w Urzędzie Miasta Chełmży ul. Hallera 2.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec września w Hali Widowiskowo - Sportowej przy
ul. Hallera 17A. O dokładnej dacie i godzinie poinformujemy w komunikacie na stronie
internetowej: www.chelmza.pl i Facebooku.
2. Po 15 września 2021r. powołana zostanie komisja składająca się z trzech osób – pracowników
Urzędu Miasta i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży do rozstrzygnięcia konkursu,
która oceniając hasła wyłoni listę 30 zwycięzców.
3. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu przekazuje organizatorowi prawa autorskie do
proponowanego hasła promującego miasto.
4. Nagrodami w konkursie jest 30 bonów, każdy o wartości 250 zł oraz kubki z widokiem Chełmży.
5. Bony będzie można zrealizować w Centrum Handlowym Atrium Copernicus w Toruniu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zaświadczenia, które nie jest zgodne
z regulaminem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)
– zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się
z nim skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża,
2) e-mail: um@chelmza.pl
3) telefonicznie 56 6392330.
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został wyznaczony inspektor
ochrony danych, z którym możecie Państwo się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
iodo@um.chelmza.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu
i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Loterii – w celu identyfikacji uczestnika konkursu,
wydania nagrody oraz publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu (w razie
wystąpienia takiej potrzeby), w tym również na stronach internetowych Organizatora
i mediach społecznościowych.
2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo
przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla
załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr
telefonu, adresu e-mail.
3. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: pracownik
punktu szczepień podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podmioty
kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych
osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa
danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji tj. do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych
osobowych,
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
6) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)
Podanie Państwa danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówią Państwo
podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł
zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta
w dowolnym momencie.
Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
w formie profilowania.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
a)
b)

6.

7.

8.
9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie się do udziału w loterii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach
regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej,
dedykowanej Loterii, na której zamieszczono regulamin.
3. W przypadku, gdy po losowaniu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył
postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu
wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już
przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

