REGULAMIN
Gminnego Konkursu pn.
„STOP COVID-19 – SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE CZARNIA”
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Czarnia.
2. Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Gminy Czarnia, którzy zaszczepią się przeciw COVID-19
w terminie do 22 sierpnia 2021 r. (włącznie)
3. Konkurs jest organizowany w ramach działań promocyjnych zleconych decyzją
Wojewody Mazowieckiego i ma na celu promocję Narodowego Programu Szczepień
przeciw COVID-19.
II. Cel konkursu:
Promowanie szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Czarnia.
III. Ramy czasowe
1. Konkurs odbędzie się podczas trwania wydarzenia pn. „Niedziela na wsi” w Czarni w
dniu 22 sierpnia 2021 r. od godziny 14.00 do 17:00
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 22 sierpnia 2021 r. podczas wydarzenia pn.
„Niedziela na wsi” w Czarni o godzinie 17:30, poprzez rozlosowanie zwycięzców,
ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.
IV.

Sposób zgłaszania się uczestników

1. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy w Gminie Czarnia, którzy zakończyli proces
szczepienia przeciw COVID-19, czyli w terminie do dnia 22 sierpnia 2021 r. otrzymali
zarówno pierwszą, jak i drugą dawkę jednego z preparatów firm: Pfizer/BioNTech albo
Moderna albo AstraZeneca lub też jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson i zgłoszą
ten fakt do Punktu konkursowego prowadzonego przez Urząd Gminy Czarnia podczas
wydarzenia pn. „Niedziela na wsi” i wypełnią kartę zgłoszeniową, zgodnej ze wzorem
(załącznik nr 1 do Regulaminu) .
2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą zgłosić się do Punktu konkursowego
prowadzonego przez Urząd Gminy Czarnia podczas wydarzenia pn. „Niedziela na wsi” w
dniu 22 sierpnia 2021 r. od godziny 14.00 do 17:00 w celu wypełnienia karty zgłoszeniowej.
V.

Zasady nagradzania i rodzaje nagród

1. Nagrody dla zwycięzców konkursu będą zapewnione przez organizatora konkursu.
2. W konkursie ufundowane będzie 12 nagród – każda o wartości ok. 200,00 zł (dwieście
złotych).
3. Nagrody dla zwycięzców – 12 wylosowanych osób zostaną wręczone podczas trwania
wydarzenia pn. „Niedziela na wsi” w Czarni w dniu 22 sierpnia 2021 r. o godz. 17.30.
Nagrody musza być odebrane osobiście przez wylosowane osoby.
4. Zwycięzcy, którzy nie odbiorą nagród w terminie wskazanym w pkt. 3 tracą prawo do
nagrody. W takim przypadku wśród nienagrodzonych uczestników konkursu odbędzie się
kolejne losowanie nieodebranych nagród.
5. Warunkiem uzyskania prawa do odbioru nagrody jest okazanie Organizatorowi
potwierdzenia zakończenia procesu szczepienia w formie papierowej lub na urządzeniu
elektronicznym.

VI. Pozostałe ustalenia
1. Podpisanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza potwierdzenie znajomości
regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
4. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podanie przyczyn.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnia pod numerem telefonu
29 772 70 17.
VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (określane popularnie jako „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą w
Czarni 41, 07-431 Czarnia, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Bartosz Mendyk. Można się z nim kontaktować
poprzez: e-mail na adres: kancelaria@drmendyk.pl lub telefonicznie: 507054139. Do
Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Państwa danych przez Urząd Gminy Czarnia.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań
ustawowych, o których mowa w art. 7ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 z późn.zm.)
4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z
wyłączeniem państwowych bądź organizacji międzynarodowych.
5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy „RODO”
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a konsekwencja niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie dla osób zaszczepionych
przeciw COVID-19.

Wójt Gminy Czarnia
/-/ Marek Piórkowski

Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu pn.
„STOP COVID-19 – SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE CZARNIA”

KARTA ZGŁOSZENIA
do Gminnego Konkursu pn.
„STOP COVID-19 – SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE CZARNIA”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Gminnego Konkursu pn. „STOP COVID-19 –
SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE CZARNIA” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO)
Podpis uczestnika

……………………………………………………………………

