Regulamin konkursu „15 lat Polski w Unii Europejskiej”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”, ul.
Zamkowa 21, 72-510 Wolin 1 , która realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 finansowany ze środków europejskich.
2. Konkurs organizowany jest z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
3. Celami konkursu są:
zainteresowanie osób zamieszkujących teren działania Lokalnej Grupy Działania
(LGD) „Partnerstwo w rozwoju” tematyką członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
promowanie idei Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
4. Nagrody w konkursie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
§2
Zasady i uczestniczy konkursu
1. Do konkursu można zgłaszać hasło promujące członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno hasło.
3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu kamieńskiego (gminy: Dziwnów,
Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno i Wolin) w wieku od 6 lat, tj.
urodzeni w 2013 roku, bez górnej granicy wiekowej.
4. Do konkursu można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego, którego wzór
stanowi załącznik do regulaminu. Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
5. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest podpisanie oraz kompletne wypełnienie
wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, w tym zaakceptowanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o nieodpłatnym
przekazaniu majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora do hasła, które są częścią
formularza zgłoszeniowego.
6. Podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu należy przesłać na następujący adres
e-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl. W przypadku osób niepełnoletnich formularz
musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.
7. Termin przesyłania zgłoszeń rozpoczyna z dniem opublikowania ogłoszenia o konkursie,
a upływa 17 czerwca 2019 r.
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Dalej: Organizator.
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8. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych o następującej wartości:
I miejsce - 600 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 200 zł.
9. Oceny zgłoszonych haseł oraz wyłonienia laureatów konkursu (I, II i III miejsce) dokona
komisja konkursowa, którą powoła Organizator.
10. Komisja może:
przyznać dodatkowe wyróżnienia,
nie przyznać I miejsca,
zdyskwalifikować uczestnika w przypadku stwierdzenia plagiatu lub podania
niepełnych albo nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.
11. Komisja dokonując oceny haseł bierze pod uwagę:
związek z tematem przewodnim konkursu,
kreatywność,
walory językowe,
powiązanie z zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich.
przydatność promocyjną hasła.
12. Zwycięskie hasło zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2019 r.
14. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez laureatów lub ich
opiekunów prawnych.
§3
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej
Organizatora: www.partnerstwowrozwoju.pl.
2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się
z Organizatorem za pośrednictwem e-maila: biuro@partnerstwowrozwoju.pl lub
telefonicznie pod nr telefonu: 603 614 261.
3. W przypadku gdy uczestnik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przed
rozstrzygnięciem konkursu zostanie równocześnie wycofany z konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego hasła promocyjnego
z poszanowaniem autorskich praw osobistych twórcy.
5. Laureaci lub ich opiekunowie prawni wskażą numer rachunku bankowego, na który
zostaną wypłacone nagrody pieniężne.
6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
§4
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
W związku z art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE.
z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo w rozwoju”, ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod
adresem mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl.
3) Dane osobowe zebrane przez administratora za pomocą formularzy zgłoszeniowych do
konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu „15 lat Polski
w Unii Europejskiej” zgodnie z niniejszym regulaminem.
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwy udział w
konkursie.
5) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Dane osobowe mogą
być udostępnione wyłącznie podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych
danych na podstawie przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7) Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych.
8) Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
9) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………...
Miejscowość zamieszkania: …………………………………………………………………...
Wiek: …………………………………………………………………………………………...
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………….
Hasło promujące członkostwo Polski w Unii Europejskiej:
……………………………………….………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………...…………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego (dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich):
…………………………………………………………………………………………………..
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych osoby,
której jestem przedstawicielem ustawowym wskazanej wyżej w formularzu zgłoszeniowym,
przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju”, w celu udziału w konkursie pt.
„15 lat Polski w Unii Europejskiej” oraz na potrzeby związane z realizacją konkursu.
Zakres danych osobowych, co do których wyrażam zgodę na przetwarzanie: imię i nazwisko,
miejscowość zamieszkania, wiek, nr telefonu, adres e-mail oraz jeżeli dotyczy imię
i nazwisko osoby, której jestem przedstawicielem ustawowym.
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych (imię i nazwisko, miejscowość
zamieszkania, wiek) w przypadku, gdy zostanę laureatem konkursu.
Podpis uczestnika
albo podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich
………………………………………………………..
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Oświadczam że,
1) Zapoznałem się z regulaminem konkursu „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, którego
organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”, ul. Zamkowa 21,
72-510 Wolin.
2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw
majątkowych do korzystania i rozporządzania hasłem zgłoszonym do konkursu na
wszelkich polach eksploatacji, w szczególności publikacji hasła na stronie internetowej
oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
Podpis uczestnika
albo podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich
………………………………………………………..

Klauzula informacyjna:

W związku z art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo
w rozwoju”, ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
biuro@partnerstwowrozwoju.pl.
3) Dane osobowe zebrane przez administratora za pomocą formularzy zgłoszeniowych do konkursu będą
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu „15 lat Polski w Unii Europejskiej” zgodnie
z niniejszym regulaminem.
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie.
5) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom
i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie w jakim na organizatorze będzie ciążył obowiązek sprawozdawczy
związany z rozliczeniem środków wydatkowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
7) Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
9) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
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