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ZARZĄDZENIE NR 128/2019 

BURMISTRZA WIERUSZOWA 

z dnia 23 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu dla uczestników prawyborów w Wieruszowie 

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konkursu „Na wieruszowskim szlaku”, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Powierza się wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 

w Wieruszowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Wieruszowie.
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Załącznik do zarządzenia Nr 128/2019 

Burmistrza Wieruszowa 

z dnia 23 września 2019 r. 

Regulamin Konkursu dla uczestników prawyborów w Wieruszowie „Na wieruszowskim szlaku” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu dla uczestników prawyborów w Wieruszowie „Na wieruszowskim szlaku” 

(dalej „Konkurs”) jest Burmistrz Wieruszowa,  zwany dalej Organizatorem. 

2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje 

z chwilą przystąpienia do Konkursu. 

3. Konkurs odbędzie się w dn. 6 października 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu 

trwania Konkursu. 

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

5. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów wśród uczestników prawyborów w Wieruszowie 

2019 w zakresie wiedzy o Wieruszowie. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy 6 października 2019 r. wziąć udział w głosowaniu w prawyborach 

do Sejmu RP i w deklaracji uczestnictwa w prawyborach dodatkowo wyrazić wolę uczestnictwa w konkursie 

i podać numer telefonu kontaktowego. 

2. Udział  w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez  Uczestnika 

niniejszego Regulaminu w całości. 

4. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika 

z Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik będzie poinformowany drogą pisemną. 

5. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu jest ostateczna. 

6. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w § 2 

Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu. 

§ 3. Zasady  udziału w Konkursie 

1. W dniu prawyborów, po zakończeniu głosowania w lokalach wyborczych, wskazana przez Organizatora 

osoba skontaktuje się  telefonicznie z wybranymi osobami, będącymi Uczestnikami , którzy wyrazili wolę 

wzięcia udziału w konkursie w celu zadania pytania z zakresu wiedzy o Wieruszowie. Nieodebranie telefonu 

w ciągu 7 sygnałów od wybrania numeru uznane zostaje za rezygnację z udziału w konkursie i zostanie 

wykonany telefon do kolejnego  wybranego uczestnika konkursu. 

2. Zadaniem Uczestnika będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. 

3. Po zakończeniu konkursu, zostanie sporządzony protokół. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem nagród. 

§ 4. Wyłonienie laureatów konkursu 

1. Osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie zostaje laureatem konkursu i otrzymuje 

nagrodę. Informację o tym co jest  przedmiotem  nagrody  przekazuje  laureatowi osoba prowadząca konkurs. 

2. Wybór uczestników konkursu i udzielanie przez nich odpowiedzi na pytania będzie miało charakter 

publiczny, gdyż będzie odbywało się na scenie zlokalizowanej na rynku w Wieruszowie albo innym miejscu 

wskazanym przez Organizatora. 
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3. Informacja o laureatach konkursu (imię i nazwisko) zostanie również ogłoszona na stronie internetowej 

Organizatora oraz na stronie facebookowej Organizatora. 

4. Organizator wskaże w powyższym ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, miejsce i termin odbioru 

nagrody. 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników są nagrody rzeczowe, przekazane przez sponsorów. 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w ust. 1. Regulaminu, bez 

możliwości zamiany na gotówkę. 

3. Uczestnik nie może przenieść praw do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

§ 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników konkursu. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm), dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wieruszowa, z siedzibą przy ul. Rynek 1-

7, 98-400 Wieruszów, tel. 627832610, e- mail: um@wieruszow.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, tel. 627832615, 

e- mail: inspektor danych@wieruszow.pl. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, co oznacza, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie  internetowej 

gminy Wieruszów oraz na stronie facebookowej gminy Wieruszów. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora danych,  osoby 

w ramach zawartych umów cywilnoprawnych realizujące zadania z zakresu organizacji i przeprowadzenia   

konkursu. Ponadto  dane osobowe laureatów  w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku zostaną 

udostępnione na stronie internetowej i na facebook gminy Wieruszów. 

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu oraz do podsumowania i rozliczenia  konkursu, nie dłuższy niż ½ roku  od momentu sporządzenia 

protokołu z konkursu przez pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Wieruszów lub do momentu 

wycofania zgody, a następnie protokolarnie zostaną usunięte. 

6. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO. 

9. W zakresie, na zasadach i warunkach określonych w RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo 

do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, zgodnie 

z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO.   Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz  cofnięcia wyrażonej  zgody,  

w dowolnym momencie, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych. Cofnięcie wyrażonej zgody 

może nastąpić na wniosek złożony na adres Administratora danych. 
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§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu. Każdorazowo 

zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości. 

2. Regulamin będzie dostępny na stronie www.wieruszow.pl   w zakładce „Prawybory 2019”.    

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz do braku wyłonienia 

laureatów konkursu np. z uwagi na brak zgłoszeń lub zgłoszeń nie spełniających kryteria Regulaminu. 
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