
Regulamin konkursu Na najładniej udekorowany dom, balkon, ogród, okno  
lub przedsiębiorstwo w klimacie świątecznym.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Na najładniej udekorowany dom, balkon, ogród, okno lub
przedsiębiorstwo klimacie świątecznym.”  (zwanego dalej  jako: „Konkurs”)  jest  Urząd
Miejski w Szczytnie.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Szczytna.
4. Konkurs jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest ani grą losową, ani zakładem wzajemnym
i inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 2094.)

§ 2
Zasady

1. Aby wziąć udział w Konkursie:  

a. Uczestnik  musi  w  dniach  od  10.12.2020  r.  do  20.12.2020  r.  przesłać  
zdjęcie/film  udekorowanego  na  nadchodzące  święta  jego
domu,balkonu, ogrodu, okna lub przedsiębiorstwa.

b. Dołączyć do listu lub wiadomości e-mail imię, nazwisko, adres obiektu,  
kontaktowy numer telefonu, zdjęcia lub film (maksymalnie 2 minutowy).

c. Osoba  biorąca  udział  w  konkursie  musi  własnoręcznie  podpisać  
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

d. Zdjęcia/film wraz z dołączoną informacją zawierającą dane Uczestnika i  
podpisanym  oświadczeniem  należy  dostarczyć  w  nieprzekraczalnym
terminie do 20 grudnia 2020 r do Organizatora:

-   na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul.  H. Sienkiewicza 1, 12-100
Szczytno  do  urny  znajdującej  się  w  Urzędzie  z  dopiskiem  Wydział
Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

-  mailowo  w  formie  zdjęcia/filmu  lub  skanu  na  adres
promocja@um.szczytno.pl

- w formie zdjęcia/filmu lub skanu w wiadomości prywatnej na profilu
Organizatora  „Miasto  Szczytno”  na  portalu  społecznościowym
Facebook.

e. Zdjęcia/film,  które  nie  będą  zawierały  informacji  zawierającej  dane  
Uczestnika i/lub oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go
i przestrzegać jego postanowień.
4. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.



5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie rozumie się dostarczenie do
Organizatora  zdjęć/filmu  wraz  z  załączoną  informacją  z  danymi  Uczestnika  oraz
oświadczeniem podpisanym przez uczestnika konkursu.
6.  Wyboru  najlepiej  udekorowanego  domu/obiektu  oraz  dwóch  wyróżnień  będzie
dokonywała komisja powołana przez Burmistrza Miasta Szczytno.
7.  W  dniu  23  grudnia  2020  r.  na  stronie  www.miastoszczytno.pl oraz  na  profilu
Organizatora  na  portalu  Facebook  opublikowana  zostanie  lista  laureatów  wraz  z
dostarczonymi przez nich zdjęciami/filmem.
8. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a) warunki określone w Regulaminie Konkursu,
b) opublikowanie na Facebooku wizerunku uczestnika,
c)  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  uczestnika  w  zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1
do regulaminu.
d)  nieodpłatne wykorzystanie,  rozpowszechnianie oraz prezentację  gotowych projektów
lub ich fragmentów w celach promocji UM Szczytno.

§ 3

Cele konkursu:

- podniesienie estetyki miasta Szczytno w okresie Świąt Bożego narodzenia,
- stworzenie przyjemnej świątecznej atmosfery w mieście.

§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są gadżety z logo Miasta Szczytno.
2. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz inne rzeczy.
3.  Wskazanie  nagrodzonych  osób  będzie  podawane  przez  Organizatora  na  stronie
www.miastoszczytno.pl oraz profilu Organizatora na portalu Facebook.

§ 5
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez
Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w
przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem
lub Regulaminem.
3. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

http://www.miastoszczytno.pl/
http://www.miastoszczytno.pl/


Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
1)  Wyrażam zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  przez  Urząd  Miejski  w  Szczytnie,  z
siedzibą  ul.  H.  Sienkiewicza  1  moich  danych  osobowych,  wyłącznie  w  celu
przeprowadzenia  konkursu,  przekazania  nagrody,  ogłoszenia  wyników i  podania  ich  w
portalach  społecznościowych  i  na  stronach  www należących  do  Urzędu  Miejskiego  w
Szczytnie. Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Na najładniej udekorowany dom,
balkon, ogród, okno lub przedsiębiorstwo w klimacie świątecznym.” i wyrażam zgodę
na jego treść.

2)  Zostałem/am  poinformowany/a  przez  Urząd  Miejski  w  Szczytnie  z  siedzibą
ul. H.Sienkiewicza 1 jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie
do dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu
zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  w  celu  otrzymania
nagrody.

………………………………………………..
                                                                                 (PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU) 

3) KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
2. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem
iod@um.szczytno.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest kontakt ze zwycięzcą:
Podstawa prawna: dobrowolne wyrażenie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Szczytnie
b)  w pozostałych  przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  upoważnione  przez  Administratora  do
przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
6. Pani/Pana dane osobowe 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.
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.  W sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych osobowych odbywa się  na  podstawie  zgody
osoby,  której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.



 
Załącznik nr 2

DANE UCZESTNIKA

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: …………………………………………………………….

2. ADRES OBIEKTU: ………………………………………………………………………………

3. KONTAKTOWY NUMER TELEFONU: ………………………………………………………..

………………………………………………..
                                                                                (PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU)  




