
 

Regulamin konkursu 

„Nowy Rok bez smogu - jak dbać o powietrze zimą”, 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Urząd Gminy Bolesław, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza rodzinny konkurs 

pt.: „Nowy Rok bez smogu - jak dbać o powietrze zimą”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „LIFE – Małopolska w zdrowej 

atmosferze”. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 

Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze. 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 

współorganizowany przez portal Facebook.com.  
 

§ 2. 

Cel i przebieg Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest propagowanie świadomości ekologicznej poprzez: 

a. promowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz edukacji 

w tym zakresie, 

b. wyłonienie najciekawszych prac przygotowanych przez mieszkańców – rodziny 

z dziećmi z terenu Gminy Bolesław. 

2. Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:  

a. 21.12.2020 r. – ogłoszenie Konkursu, 

b. 28.12.2020 r. (godzina 23.59 ) – termin zamieszczania prac konkursowych, 

c. 30.12.2020 r. – ogłoszenie laureatów konkursu. 

 

§ 4. 

Zasady Konkursu 

 

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową. 

2. Złożone w Konkursie prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z ochroną 

powietrza w zimie. 

3. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną, może też 

stanowić zdjęcie  własnego autorstwa.  

4. Zadaniem Uczestników konkursu jest dodanie w komentarzu posta konkursowego 

ww. pracy konkursowej w formacie jpg.  

5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców - rodzin z dziećmi z terenu Gminy Bolesław. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7. Praca powinna być podpisana w komentarzu imieniem i nazwiskiem, osoby będącej 

reprezentantem rodziny w konkursie, tym samym autorem pracy może być każdy 

członek rodziny, w tym osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica. 

https://facebook.com/?__cft__%5b0%5d=AZWyHesSOYscXGIxoZrlQFGNdWQmgyyevGCiLK0cx2CwPcbKuOKvtc-BYO8GuSFfQwy4Z8JF8fdjZEtzhZLjDPedQ2o8iMqsvEyL4KyKLQG6HUAA0_Y3uV7NCFXrXNXt_9QJJylJeISufttXt7bGNNQ9&__tn__=-UK-R
https://facebook.com/?__cft__%5b0%5d=AZWyHesSOYscXGIxoZrlQFGNdWQmgyyevGCiLK0cx2CwPcbKuOKvtc-BYO8GuSFfQwy4Z8JF8fdjZEtzhZLjDPedQ2o8iMqsvEyL4KyKLQG6HUAA0_Y3uV7NCFXrXNXt_9QJJylJeISufttXt7bGNNQ9&__tn__=-UK-R
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8. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych 

lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa 

do wizerunku. 

9. W przypadku, gdy praca konkursowa przedstawia osoby trzecie Uczestnik musi 

posiadać zgodę na publikację ich wizerunku. 

10. Przedstawiciel Organizatora, sprawdza zgodność prac Konkursowych Uczestników 

z regulaminem. Jeśli dana praca nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo 

wykluczyć ją z Konkursu. 

11. Spośród prac konkursowych zostanie rozlosowanych 20 nagród, w skład każdej 

nagrody wchodzić będzie eko-torba (z recyklingu tj. wykonana z banera reklamowego) 

oraz artykuły spożywcze (słodycze). 

12. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator 

skontaktuje się ze Laureatem za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową w serwisie 

Facebook. W komentarzu Organizator poinformuje o konieczności skontaktowania się 

Laureata z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook 

pod adresem https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze. 

13. Warunkiem odebrania przez wylosowanych Uczestników nagrody, jest przesłanie 

w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage'u 

https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze, w wiadomości prywatnej 

następujących danych: 

a. imię i nazwisko  

b. numer telefonu.  

14. Brak wysłania wiadomości, z ww. danymi, przekroczenie dopuszczalnego czasu 

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika 

prawa do nagrody.  

15. Lista laureatów Konkursu podana będzie do wiadomości publicznej 

na    oficjalnej      stronie      Urzędu Gminy Bolesław oraz na Fanpage 

https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze . 

 

§ 5. 

Nagrody 

 

1. Termin odbioru nagrody zostanie uzgodniony telefonicznie ze zwycięzcami konkursu. 

2. Zakup nagród jest finansowany ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie 

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze”. 

 

§ 6. 

Wykluczenie z konkursu i zakres odpowiedzialności organizatora 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego 

adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.  

https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze%20w%20wiadomości%20prywatnej%20następujących%20danych:
https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze%20w%20wiadomości%20prywatnej%20następujących%20danych:
https://www.facebook.com/Boleslawwzdrowejatmosferze
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2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem 

Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:  

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 

dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, 

zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie  

z zasadami Facebooka;  

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka 

kont/profili osób trzecich;  

d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebooka. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, 

z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie 

oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu 

i  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(tekst  jednolity: Dz.  U. z 2019 roku, poz. 1781).  

2. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie. 

3. Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: 

ekodoradca@gminaboleslaw.pl. 

 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych 

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Nowy Rok 

bez smogu - jak dbać o powietrze zimą”. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie. 

mailto:ekodoradca@gminaboleslaw.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesław reprezentowana 

przez Wójta Gminy, z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 58. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Gminy Bolesław: adres e-mail: 

iod@gminaboleslaw.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych 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 oraz inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Bolesław przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Gmina Bolesław. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były 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; 

d) 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, 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; 
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e) 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; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

− zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 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. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 

w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 


