REGULAMIN KONKURSU
Sierpc EcoSmart – miasto przyszłości
Konkurs organizowany w ramach projektu: „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania
miastem” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. “HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich,
działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121.

I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu
plastyczno-literacko-multimedialnego pt.: Sierpc EcoSmart – miasto przyszłości zwanego
dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Razem dla Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul.
Hoża 66/68, 00-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539528, nr NIP
7010461775, nr REGON 360682041, realizująca zadania w ramach projektu „Sierpc 2.0 –
Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Miasto Sierpc jako lider projektu „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu
zarządzania miastem” jest włączony w realizację przedmiotowego konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu. .
5. Do głównych celów Konkursu należy:
a. edukowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju, ekologicznego trybu życia
z poszanowaniem lokalnych walorów przyrody;
b. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tematyką ochrony środowiska
i nowych technologii służących zrównoważonemu rozwojowi;
c. propagowanie postaw proekologicznych w przedszkolu, szkole, w domu
i najbliższym otoczeniu;
d. promocja działań na rzecz likwidacji niskiej emisji i przeciwdziałanie powstawaniu
zanieczyszczeń powietrza;
e. promowanie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych;
f. promocja Miasta Sierpca jako miasta przyjaznego mieszkańcom;
g. promocja niskoemisyjnej gospodarki.
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II. Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych
w Sierpcu.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w treści
niniejszego Regulaminu poprzez Kartę zgłoszeniową.
4. Osoby, które spełniają wymagania określone w pkt. 5, zgłosiły swój udział w Konkursie
i wykonały zadanie konkursowe na zasadach niniejszego Regulaminu, zwane są
w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”.
5. Przez uczestnika konkursu należy rozumieć ucznia szkoły podstawowej mającej swoją
siedzibę w Sierpcu, który zgłasza udział w konkursie, za pisemną zgodą przedstawicieli
ustawowych, wyrażoną poprzez podpisanie Karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie wraz z
wykonaną przez Uczestnika pracą konkursową do Wychowawcy, który przekaże
Organizatorowi w formie wiadomości e-mail zdjęcie oryginału pracy na adres
konkurssierpc@razemdlasrodowiska.org
6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz
Jury.

III. Warunki spełniane przez prace
1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, literackiej (np. wiersz) lub
multimedialnej w postaci filmiku w formacie mp4 (do 90 s) na temat: Sierpc EcoSmart –
miasto przyszłości.
2. Z konkursu wyłączone są formy przestrzenne.
3. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania prac nieobciążonych prawami autorskimi
i pokrewnymi osób trzecich.
4. Z konkursu wyłączone są prace wcześniej nagradzane oraz zgłaszane do innych
konkursów, w tym konkursów, których organizatorem nie był Organizator.
5. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac na stronach
internetowych, w tym na stronie internetowej dedykowanej dla projektu Sierpc 2.0 –
Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem oraz na stronie internetowej
Miasta Sierpc, portalach społecznościowych lub w przygotowywanych opracowaniach
drukowanych.
7. Prace zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w Regulaminie nie
zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
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IV. Warunki udziału w konkursie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu
b. dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do Regulaminu
Niespełnienie wymogów konkursu określonych w Regulaminie, w szczególności nie
spełnienie wymagań określonych w pkt. 1 powyżej, skutkuje niezakwalifikowaniem do
udziału w Konkursie. Prace konkursowe przesłane bez wypełnionej i podpisanej Karty
zgłoszeniowej nie będą oceniane w ramach Konkursu.
Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej dostępne są na stronie internetowej:
www.smartcity.sierpc.pl. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu.
Nadesłane prace rysunkowe, literackie i multimedialne (w formacie mp4) należy
podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, które przygotowało pracę w celu identyfikacji
i ewentualnego przyznania nagrody/wyróżnienia.
Podpisaną Kartę zgłoszeniową wraz ze zdjęciami prac plastycznych, pracami literackimi
w formie pdf, lub multimedialnej w formie mp4 należy przesłać na adres
konkurssierpc@razemdlasrodowiska.org. Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę
konkursową.
Zdjęcia pracy plastycznej muszą być bardzo dobrej jakości umożliwiającej ocenę pracy.
Prace plastyczne oceniane będą wyłącznie na podstawie przesłanych w ramach Konkursu
zdjęć.
Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia pracy plastycznej wykonanej w ramach
Konkursu.
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem: 20 września 2021 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu prac.

V. Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Zgłoszona praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
2. Przesłanie pełnego zgłoszenia konkursowego (Karty zgłoszeniowej oraz pracy
konkursowej) jest równoznaczne:
a. z zapewnieniem przez Zgłaszającego, iż autor przesłanej pracy posiada pełnię
praw i w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani
innych praw osób trzecich;
b. z nieodpłatnym udzieleniem przez Uczestnika na rzecz Organizatora i Miasta
Sierpc nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wskazanych w pkt. 3
poniżej polach eksploatacji;
c. z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
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3. Akceptacja zapisów regulaminu oznacza nieodpłatne udzielenie przez Uczestnika na
rzecz Organizatora i Miasta Sierpc licencji na korzystanie z utworu, którym jest praca
zgłoszona do Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu
magnetycznego;
b. zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz Miasta Sierpc, i wyświetlanie
utworu na stronach internetowych, w tym na stronie internetowej Organizatora
oraz Miasta Sierpc, jak również na stronie internetowej dedykowanej dla
projektu Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem oraz
na portalach społecznościowych.
c. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d. publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie,
odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
e. publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór
w formie publikacji papierowej;
f. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
utworu.
4. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
zgłoszonej pracy konkursowej, Uczestnik, który dokonał jej zgłoszenia zostanie
poinformowany niezwłocznie o takich roszczeniach oraz podejmie wszelkie niezbędne
działania zmierzające do zwolnienia Organizatora i Miasta Sierpc od odpowiedzialności
względem osób trzecich, w tym naprawi ewentualnie powstałą z tego tytułu po stronie
Organizatora i Miasta Sierpc szkodę w jej pełnej wysokości oraz zaspokoi wszelkie koszty
wynikające z takich roszczeń, w tym koszty procesu.

VI. Jury konkursu i kryteria oceny
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez
Organizatora.
2. Każda praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność tematu pracy z tematyką, celami Konkursu i jego założeniami,
b. oryginalność podejścia do tematu i autorski pomysł,
c. wartość artystyczną i kompozycję pracy.
4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3, uczniowie
klas 4-6, uczniowie klas 7-8.
5. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową i/lub telefoniczną o wynikach Konkursu.
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6. Informacja o wynikach zostanie również opublikowana na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych Organizatora i Miasta Sierpc.

VII. Nagrody
1. Jury Konkursowe przyzna następujące nagrody:
a. Za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 750,00 zł; w
klasach 1-3, 4-6,7-8;
b. Za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 750,00 zł; w
klasach 1-3, 4-6,7-8;
c. Za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 750 zł; w klasach
1-3, 4-6,7-8;
d. Nagroda specjalna - nagroda rzeczowa o wartości ok. 750 zł w klasach 1-8
e. Wyróżnienia indywidualne za najlepsze prace plastyczne – 50 wyróżnień
indywidualnych po ok. 100 zł.
2. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom/w formie rzeczowej i nie podlegają wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2021 o czym zostaną poinformowani
telefonicznie i e-mailowo opiekunowie/rodzice uczestników. Miejsce i termin wręczenia
nagród zostanie ustalony w późniejszym terminie, o czym również zwycięzcy zostaną
poinformowani. Planowane wręczenie nagród odbędzie się po rozpoczęciu nowego roku
szkolnego 2021/2022 (wrzesień -październik).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszania puli nagród, a także do innego ich
podziału w przypadku zakwalifikowania do udziału w Konkursie mniejszej liczby
Uczestników aniżeli przewidziana w pkt. 1 powyżej liczba nagród.

VIII.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych osobowych Uczestników konkursu i ich opiekuna prawnego jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników
Konkursu i ich opiekunów prawnych są przetwarzane na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn.
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
(obowiązujące od 25 maja 2018 r.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja
RAZEM DLA ŚRODOWISKA z siedzibą w Warszawie. Podane dane osobowe będą
przetwarzane w celach związanych z Konkursem.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować
się pod adresem: ul. Jana Łangowskiego 4, 45-031 Opole lub e-mail:
rodo@razemdlasrodowiska.org
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3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego przedstawiciela prawnego będą
przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia i
nagrodzenia zwycięzców oraz w przypadku przyznania nagrody opublikowania imienia,
nazwiska oraz klasy i nazwy szkoły Zwycięzcy na stronach internetowych Organizatora i
Miasta Sierpc oraz mediach społecznościowych na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, a także w celach statystycznych i
archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem sprawozdawczym i obowiązkiem rozliczenia
przez Organizatora projektu, w ramach którego organizowany jest konkurs, tj. Projektu
pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności ze
środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa,
w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone
przez mieszkańców”, a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, jak i w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia konkursu oraz nagrodzenia Zwycięzców, a także w celach statystycznych i
archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem sprawozdawczym i obowiązkiem rozliczenia
przez Organizatora projektu, w ramach którego organizowany jest konkurs, jak również
przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w
ustawie o rachunkowości, przepisy podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia
roszczeń, jak również dotyczące okresu trwałości Projektu lub do czasu wycofania zgody.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni
zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora lub w formie
elektronicznej na adres: konkurssierpc@razemdlasrodowiska.org.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego
zakończenia.
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3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia, nazwę konkursu
oraz własnoręczny podpis.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy
czym reklamacje niespełniające wymagań określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.

X. Postanowienia końcowe
5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
6. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 696 738 246
lub adresem e-mail: kawulka@razemdlasrodowiska.org oraz 606 845 262 lub adresem
e-mail: m.borgul@razemdlasrodowiska.org .
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz zmiany
treści regulaminu konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach dostępna będzie na
stronie www.smartcity.sierpc.pl.
8. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje
w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
10. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
14. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników
związane z Konkursem.
15. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
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Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa
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Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastyczno-literackomultimedialnym
Sierpc EcoSmart – miasto przyszłości
Imię Nazwisko autora pracy
Szkoła/ klasa

Tytuł pracy

Nazwisko i Imię opiekuna
prawnego autora
Telefon kontaktowy
e-mail
Nazwisko i Imię Wychowawcy
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego, którego jestem opiekunem prawnym w Konkursie
Plastyczno-literackim Sierpc EcoSmart – miasto przyszłości organizowanym przez Fundację Razem dla Środowiska
we współpracy z Miastem Sierpc oraz akceptuję warunki Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Razem dla Środowiska i Miasto Sierpc danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego, którego jestem opiekunem prawnym w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
i nagrodzenia zwycięzców oraz w przypadku przyznania nagrody opublikowania imienia, nazwiska oraz klasy i nazwy
szkoły Zwycięzcy na stronach internetowych Organizatora i Miasta Sierpc oraz mediach społecznościowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zostałem/am poinformowany/a
że zgodę mogę w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego
do czasu wycofania zgody.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja RAZEM DLA ŚRODOWISKA z siedzibą w Warszawie. Podane dane
osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem. Możesz wycofać zgodę w każdym czasie poprzez
przesłanie wiadomości na adres rodo@razemdlasrodowiska.org Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji nt.
przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Klauzuli Informacyjnej umieszczonej poniżej.

.............................................................................................
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja RAZEM DLA ŚRODOWISKA z siedzibą w
Warszawie, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539528, nr NIP 7010461775, nr REGON 360682041
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod
adresem: ul. Jana Łangowskiego 4, 45-031 Opole lub e-mail: rodo@razemdlasrodowiska.org
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców oraz w przypadku przyznania nagrody opublikowania
imienia, nazwiska oraz klasy i nazwy szkoły Zwycięzcy na stronach internetowych Organizatora i Miasta
Sierpc oraz mediach społecznościowych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na podstawie art.
6 ust.1 lit. a RODO, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem
sprawozdawczym i obowiązkiem rozliczenia przez Organizatora projektu, w ramach którego organizowany
jest konkurs, tj. Projektu pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN
SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, a także w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c, jak i w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Miastu Sierpc, szkole podstawowej do której dziecko
uczęszcza, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, w tym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu pn. „Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, o którym mowa w pkt. 3.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu oraz nagrodzenia Zwycięzców, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych związanych z
obowiązkiem sprawozdawczym i obowiązkiem rozliczenia przez Organizatora projektu, w ramach którego
organizowany jest konkurs, jak również przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, przepisy podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia
roszczeń, jak również dotyczące okresu trwałości Projektu lub do czasu wycofania zgody.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego
interesu Administratora, prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych oraz
przenoszenia danych osobowych do innego Administratora; prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
realizowanego do czasu wycofania zgody.
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7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
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