REGULAMIN KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
DLA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU
EKO konkurs
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest organizowany pod nazwą EKO konkurs.
Organizatorem
konkursu
wiedzy
ekologicznej,
zwanego
dalej
„Konkursem”, jest PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku 15-110
Białystok ul. Kombatantów 4, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 30.06.2018 r. w trakcie trwania
Pikniku Ekologicznego na białostockich Plantach.
Konkurs jest elementem programu aktywnej edukacji ekologicznej wśród
mieszkańców Miasta Białegostoku.
§2
CEL KONKURSU
i działań proekologicznych

1. Propagowanie wiedzy
wśród mieszkańców
Białegostoku.
2. Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.
3. Propagowanie dobrych nawyków dbałości o czystość w swoim mieście.
§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone
w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b. b) nie jest pracownikiem „Organizatora”;
c. c) nie jest członkiem rodziny pracownika „Organizatora”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a. posiadanie statusu Uczestnika, zgodnie z § 3 ust. 1,
b. zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz podpisanie Klauzuli
informacyjnej dotyczących RODO – będących załącznikami do niniejszego
Regulaminu.
3. W konkursie uczestniczą wszystkie osoby, które prawidłowo odpowiedzą na
pytania znajdujące się na ulotce informującej o nowym systemie gospodarki
odpadami w Białymstoku – w jej części konkursowej (karta konkursowa). Ulotka
kolportowana była wśród mieszkańców Białegostoku w dniach 5 – 20 czerwca
2018 oraz będzie kolportowana wśród uczestników Pikniku ekologicznego w
dniu 30 czerwca 2018, będzie też na stoisku Organizatora konkursu w tym dniu.
4. W przypadku wielokrotnego złożenia kart konkursowych z odpowiedzią przez
uczestnika konkursu – uwzględniona zostanie tylko jedna karta konkursowa z
odpowiedzią. Weryfikacja danych Uczestnika Konkursu nastąpi na podstawie
Załącznika nr 1 do Regulaminu.
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§4
NAGRODY
Organizator ufundował 10 równorzędnych nagród o wartości do 200,00 zł
każda.
Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez przedstawiciela
Organizatora, którzy w czasie trwania Pikniku Ekologicznego wrzucą do urny
kartę konkursową z prawidłowo udzielonymi odpowiedziami.
W przypadku wylosowania karty konkursowej z nieprawidłową odpowiedzią
zostanie wylosowana kolejna karta z poprawną odpowiedzą.
4. Wyłonienie 10 laureatów konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2018
o godzinie 16,00 w trakcie Pikniku Ekologicznego.
Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6. W przypadku gdy wyłonionego drogą losowania Uczestnika konkursu nie
będzie o godzinie 16.00 w miejscu losowania przedstawiciel Organizatora
skontaktuje się z tą osobą celem ustalenia innego terminu odbioru nagrody.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody w dniu 30 czerwca po zakończeniu
konkursu z zastrzeżeniem § 4 punkt 6.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty
elektronicznej lub numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania
informacji o zdobyciu nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu,
a następnie wydaniem nagrody.
3. Pozostałe karty z danymi osobowymi zostaną zniszczone w terminie 14 dni po
zakończeniu konkursu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.odpady.bialystok.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym kuponie
konkursowym jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH”
Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008
(„Administrator”).
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail
k.tokarzewski@lech.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).
3.Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 )
4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku niniejszym postępowaniem
konkursowym Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW
BIAŁEGOSTOKU EKO konkurs – prowadzonym przez Administratora w celu realizacji
zadania publicznego / ustawowego .
5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy działu
edukacji i promocji Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty
dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora.
6.Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca,
a
następnie zostaną usunięte.
7.Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla ochrony danych osobowych [aktualnie Generalnego Inspektora Ochrony
Danych, po uchwaleniu ustawy o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych].
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa
Pana/Pani w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść.

________________________________
/data i podpis uczestnika konkursu /

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych 2.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
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) niniejszym
wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z
siedzibą w Białymstoku w związku z moim udziałem w konkursie Z ZAKRESU WIEDZY
EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU [EKO konkurs] w celu
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w
art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o
zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano
mnie o warunku możliwości jej rozliczności.

________________________________
/data i podpis uczestnika konkursu - osoby udzielającej zgody/

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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).
2
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie
zgód drogą pisemną na podany wyżej adres siedziby Administratora lub elektroniczną na podany wyżej adres
mail Inspektora Ochrony Danych.

