REGULAMIN KONKURSU
"CZADowy konkurs – Edycja 1”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "CZADowy konkurs", zwany dalej
Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie z siedzibą Plichtów 21, 92-701 Łódź oraz Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach z siedzibą: ul. Słowackiego 28, 95-040
Koluszki.
3. Fundatorem nagród jest Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach
z siedzibą: ul. Słowackiego 28, 95-040 Koluszki
4. Konkurs rozpoczyna się z dniem 4 listopada 2019 r. i kończy się z dniem
31 marca 2020 r.
5. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców Gminy Nowosolna.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r o grach
hazardowych.
§2
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest mieszkańcem Gminy Nowosolna,
b) złoży osobiście w terminie trwania konkursu prawidłowo wypełnioną ankietę
konkursową (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu): w siedzibie GPCKiE w
Plichtowie, Plichtów 21, 92-701 Łódź lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy
Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.
2. Wielokrotne uczestnictwo w konkursie nie jest zabronione z wyjątkiem
wyłonionych w trakcie trwania konkursu zwycięzców.
3. Każdemu zwycięzcy konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
§3
Nagrody i losowanie
1. Nagrodą w Konkursie jest: czujnik tlenku węgla.
2. Losowanie 2 nagród odbywać się będzie w Gminno Parkowym Centrum Kultury i
Ekologii w Plichtowie raz w miesiącu, w obecności przedstawicieli organizatorów
tj. 2 strażaków oraz 1 przedstawiciela GPCKiE.
3. W każdym losowaniu udział wezmą poprawnie wypełnione ankiety, które wpłynęły
do organizatora w terminie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, rozpoczynając od miesiąca listopada.
4. O wygranej uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą mailową.
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5. Odbiór nagrody przewidziany jest w terminie 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia o
wygranej.
6. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie GPCKiE w Plichtowie, a nagroda zostanie wydana
do rąk własnych zwycięzcy konkursu.
7. Osoby, które we wskazanym terminie nie odbiorą wylosowanej czujki czadu, tracą
prawo do odbioru nagrody, a organizator zastrzega sobie prawo do dalszego
dysponowania nagrodą.
8. Uczestnik konkursu odbierający nagrodę ma obowiązek okazać przy odbiorze
dokument potwierdzający tożsamość.
9. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do roszczenia o zmianę nagrody
rzeczowej na nagrodę pieniężną oraz zmianę przyznanej nagrody na inną nagrodę
rzeczową.
§4
Dane osobowe uczestników konkursu
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), Organizator konkursu informuje o zasadach przetwarzania danych
osobowych uczestników konkursu oraz o przysługujących uczestnikom konkursu
prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Gminno Parkowe
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
email kontakt@iszd.pl
3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane uczestników w
celu udziału w konkursie pod nazwą: „CZADowy konkurs – Edycja 1” zgodnie z
prawem i regulaminem konkursu.
4. Warunkiem udziału w Konkursie pod nazwą: „CZADowy konkurs – Edycja 1”jest
podanie danych osobowych tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru
telefonu, adresu mailowy, niezbędnych do przekazania nagród.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w
wyżej wymienionym Konkursie.
6. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu w ściśle
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym
mowa powyżej.
7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z
terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi Konkursu, z
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują następujące
uprawnienia:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
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9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na
adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na
adres kontakt@iszd.pl
10. Uczestnika Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnika Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z
RODO przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
12. Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator
Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany z ważnych przyczyn postanowień
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
4. Warunkiem wejścia w życie zmian jest zamieszczenie postanowień zmieniających
na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie dla celów
organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
7. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej
Organizatora prowadzonej pod adresem www.gpckie.pl
8. Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody Zwycięzcy lub
wyróżnionemu Uczestnikowi Konkursu, jeżeli którykolwiek z punktów niniejszego
regulaminu zostanie przez niego naruszony.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu
spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator
konkursu może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym
zwłaszcza: okazania dokumentu tożsamości, podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego.
10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z Konkursem należy zgłaszać
Organizatorowi konkursu na adres mailowy: gpckie@gpckie.pl w terminie 14 dni od
daty zakończenia Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu przed terminem
wskazanym w § 1 ust.4.
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