Regulamin konkursu z okazji Dnia Ziemi 2020
§1
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Złotowa.
Celem konkursu jest mobilizacja mieszkańców do świadomego podejmowania działań
przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich oraz
podnoszących jakość życia w mieście.
Konkurs będzie obejmował pięć obszarów:
1.
2.
3.
4.
5.

Gospodarka odpadami
Jakość powietrza
Zrównoważona mobilność
Zieleń
Gospodarka wodnościekowa
§2

Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec miasta Złotowa. W przypadku osób
niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.
§3
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu podejmowanych przez mieszkańców działań
proekologicznych w codziennym życiu w formie filmiku, zdjęć, plakatu itp. Działania te muszą
dotyczyć co najmniej jednego z pięciu obszarów. Zadanie konkursowe należy przesłać na
adres mailowy: foto@zlotow.pl
§4
Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2020 r. i termin nadsyłania zgłoszeń wraz z
zadaniem wyznacza się do dnia 30 kwietnia 2020 r. Po tym terminie w dniu 1 maja od godz.
8:00 wszystkie zgłoszenia zostaną poddane głosowaniu internautów na Facebooku miasta do
dnia 6 maja 2020 r. do godziny 20:00.
§5
Zadania zostaną ocenione przez jury konkursowe w składzie 3 osób powołane przez
Burmistrza Miasta Złotowa. Ocena będzie oparta na następujących kryteriach:
1) Zgodność z tematyką konkursu i jego obszarami
2) Ilość „lajków” (polubień) na Facebooku Miasta
3) Oryginalność i atrakcyjność

0 – 10 pkt
0 – 10 pkt
0 – 10 pkt

§6
Jury dokona oceny zgłoszeń do dnia 8 maja 2020 r. i przyzna 5 nagród rzeczowych w postaci
5 pojemników do zbierania wody deszczowej. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej miasta oraz Facebooku miasta do dnia 8 maja 2020 r.
Nagrody zostaną wręczone laureatom po uzgodnieniu terminu telefonicznie.

§7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al.
Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan
Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Ziemi 2020.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania przez Miasto Złotów działań
proekologicznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje
realizację celów – uczestnictwo w konkursie. Brak podania danych skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie.
9. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług
dotyczących serwisu i wsparcia usług informatycznych, utylizacji dokumentacji archiwalnej,
przekazywania przesyłek pocztowych.

§8
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku do promocji działań
proekologicznych przez Miasto Złotów.
§9
Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie na
różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach Konkursu.

§10
Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

