
REGULAMIN KONKURSU 

„Załatw sobie tablet!” 

§1 
Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Załatw sobie 

tablet!”, organizowanego w ramach akcji promującej korzystanie z Systemu e-Urząd w gminie 

Klimontów oraz zakładanie Profilu Zaufanego, zwanego dalej konkursem. 

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest gmina Klimontów, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs ma zasięg gminny i jest organizowany jednorazowo. 

4. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

6. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy Klimontów, z 

wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy Klimontów i członków ich rodziny. 

7. Za przeprowadzenie i organizację konkursu, w imieniu Organizatora, odpowiada Referat 

Zamówień Publicznych i Inwestycji. 

§2 
Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promocja załatwiania spraw urzędowych przez Internet poprzez Gminny System 

Komunikacji Online w gminie Klimontów.  

§3 
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Klimontów, z wyłączeniem 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Klimontów i członków ich rodziny, który: 

1. w terminie od 18 marca do 18 kwietnia 2021 roku założy Profil Zaufany (w przypadku jego 

nieposiadania), zaloguje się w systemie eurzad.klimontow.pl, a następnie wyśle zgodę na 

doręczanie pism i decyzji podatkowych w formie dokumentu elektronicznego lub wyśle 

inny, dowolny wniosek do Urzędu za pomocą systemu eUrząd. 

2. po wysłaniu zgody lub dowolnego wniosku za pomocą systemu eUrząd, wyśle na adres e-

mail: konkurs@klimontow.pl zgodę na wzięcie udziału w konkursie. Wzór treści maila 

stanowi załącznik do regulaminu. 

2. Po wyłonieniu laureatów Konkursu, otrzymają oni nagrodę w postaci gadżetu. Do rozlosowania są 

następujące gadżety: 

1. Tablety   – 2 sztuki 

2. Kubek termiczny – 3 sztuki 

3. Koszulki  – 5 sztuk. 

3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 18 marca do 18 kwietnia 2021 roku. 

4. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§4 
Ocena zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową. Skład Komisji jest jawny i będzie opublikowany na 

stronie internetowej klimontow.pl. W skład komisji wchodzić będą maksymalnie 3 osoby. Pracami 

komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez osobę powołującą. 

2. Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. wylosuje laureatów konkursu, spośród 

osób, które spełniły wszystkie warunki opisane w §3 ust. 1. 



3. Komisja wylosuje łącznie 10 laureatów: 

• 2 laureatów, którzy otrzymają tablet (każda osoba otrzyma jedną sztukę), 

• 3 laureatów, którzy otrzymają kubek termiczny (każda osoba otrzyma jedną sztukę), 

• 5 laureatów, którzy otrzymają koszulkę (każda osoba otrzyma jedną sztukę). 

4. Z prac komisji zostanie sporządzona notatka. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

5. Laureaci konkursu mogą otrzymać dodatkowe nagrody w postaci innych gminnych gadżetów np. 

długopis, notes itp. 

6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

7. Laureaci konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody osobiście z Urzędu Miasta i Gminy 

Klimontów w uzgodnionym terminie. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg. 

2. Prawo interpretowania Regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w 

Regulaminie przysługuje Organizatorowi Konkursu. 

3. Organizator może wykorzystać uzyskane w związku z Konkursem materiały do działań 

informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 

 

/-/ Marek Goździewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wzór treści maila – zgoda na wzięcie udziału w konkursie 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna 

  



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu 

 

Wzór maila – zgoda na wzięcie udziału w konkursie 

Tytuł maila: Zgoda na wzięcie udziału w konkursie „Załatw sobie tablet!” 

Treść maila: Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w konkursie „Załatw sobie tablet!”. 

Imię i nazwisko 

Numer telefonu 

  



Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i wizerunku 

w związku z przeprowadzeniem konkursu „Załatw sobie tablet!” 

 
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: 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 

1, 27-640 Klimontów, e-mail: klimontow@klimontow.pl, telefonicznie 158661006, 158661100 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z 

którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@klimontow.pl 

1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

ponieważ  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym jakim jest przeprowadzenie konkursu „Załatw sobie tablet!”.  
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania 

danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, 

wizerunek. 

2) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in.: media, podmioty świadczące usługi 

telekomunikacyjne, bankowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy 

wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

Twoje 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 Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 

ochronę Twoich praw.  

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 

1) w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób w terminie do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia 

laureatów, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia zakończenia konkursu, 

2) wobec laureatów przez okres nie dłuższy niż 3 lata od ogłoszenia wyników konkursu, 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, dane te będą przetwarzane do 

czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do terminu określonego w pkt. 1. 

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz 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) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) 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; 

e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg 

postępowania. 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec 

przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem 

5) Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania 

Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu 

jakim jest przeprowadzenie konkursu, 

2) danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w 

dowolnym momencie. 

6) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 


