Regulamin konkursu „MOJA EKO-TORBA”
1.

Adresat konkursu:

•

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego.

2.

Przedmiot konkursu:

•

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu torby ekologicznej,
zakupowej.

•

Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów,
sznurków, itp.

•

Technika wykonania, wielkość torby są dowolne.

•

Jedna osoba może przygotować tylko jedną torbę.

•

Do torby należy przymocować przywieszkę z danymi autora: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy.

3.

Dostarczenie prac:
Prace należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu np. koperta, z dopiskiem konkurs
„MOJA EKO- TORBA” do 26 lutego 2021 r. do biura podawczego Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

4.

Komisja konkursowa:

•

W skład komisji konkursowej wchodzą: wicestarosta nowotomyski, Kierownik Wydziału
Rozwoju i Strategii, Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska, nauczyciel
plastyki/techniki, Radna Rady Powiatu Nowotomyskiego Dorota Kaczmarek.

•

Komisja oceni funkcjonalność, pomysłowość i estetyczne wykonanie torby.

5.

Rozstrzygnięcie konkursu:

•

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 5 marca 2021 r.

•
w

W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce), dla których
przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy za udział
konkursie.

•

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu głównym Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu.

•

Nie będą uwzględnianie reklamacje od decyzji komisji.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac
w celach marketingowych.

•

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów
promocja@powiatnowotomyski.pl lub telefonicznie 61 44 26 789

•

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.

Klauzula informacyjna RODO

na

email:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Starosta Nowotomyski,
z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, telefon 61 44 26 703,
e-mail: sekretariat @powiatnowotomyski.pl.
2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Marlena
Galas, z którym można się kontaktować: telefonicznie: 614426705, poprzez e-mail:
iod@powiatnowotomyski.pl oraz listownie na podany wyżej adres.
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, bądź wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani(-) dane
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom, którymi są przede wszystkim instytucje
przewidziane przepisami prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani (-) dane osobowe
w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych ( tzw. Podmioty przetwarzające).
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy, jest Pani(-) zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów dla których je
gromadzimy.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik (drukowanymi literami):

•
Załącznik nr 1 – „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu” –
indywidualna zgoda dla każdego biorącego udział w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.

Konkurs „MOJA EKO-TORBA”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

WIEK

ADERES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/
OPIEKUNA PRAWNEGO
(w przypadku uczestników nieletnich)

1. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem konkursu „MOJA EKOTORBA”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy
Tomyśl w celu uczestnictwa w konkursie.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

…………………………...…………………. …..………………………………………………………….

(podpis uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich)

