REGULAMIN KONKURSU „KLIMAT UWAGI WART”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, działająca przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Krakowa, reprezentowany przez Dyrektora Wacława Skubidę, z siedzibą przy
ul. Wielopole 17a, 31-072, Kraków.
II. CELE KONKURSU
Celami konkursu są:
1. promowanie postaw pro-środowiskowych i pro-klimatycznych wśród dzieci i młodzieży
2. upowszechnianie wiedzy na temat klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej
3. motywowanie do działań na rzecz ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej
III. PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, zlokalizowanej na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, który zgłosił się do Konkursu zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału dzieci pracowników lub współpracowników Organizatora.
3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika zdjęcia lub zdjęć, ilustrujących odpowiedź na
pytanie: Jak dbasz o klimat w swoim mieście?
4. Zdjęcia
należy
przesłać
w
formatach
jpg,
png
lub
jpeg
na
adres:
zeroemisyjnykrakow@um.krakow.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs Klimat uwagi wart”,
wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
5. W treści wiadomości, o której mowa w ust. 3 należy podać następujące dane:
a) Imię i nazwisko Uczestnika
b) Wiek Uczestnika
c) Imię i nazwisko rodzica lub innego opiekuna prawnego
d) Nazwa i numer szkoły, której uczniem jest Uczestnik
6. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, który używa wulgarnych
sformułowań lub dopuszcza się innych zachowań, uważanych powszechnie za obraźliwe lub
bezprawne.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie
Uczestników.
9. Zgłoszenia w Konkursie należy przesyłać w okresie od dnia 10 kwietnia 2021 r. do dnia 25
kwietnia 2021 r.
10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez
Organizatora pocztą elektroniczna na adres, z którego przesłano zgłoszenie do Konkursu.
IV. NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.

Nagrodami w konkursie są zestawy upominków o tematyce ekologicznej lub krakowskiej.
Nagrody zostaną przyznane pięciu laureatom, których prace zostaną ocenione jako najlepsze
przez trzyosobową komisję konkursową, złożoną z pracowników Organizatora.
Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół, który przechowywany będzie w
siedzibie Organizatora - Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a)
dobra identyfikacja pracy z tematem
b)
oryginalność
Podanie w zgłoszeniu przez Uczestnika nieprawidłowych danych wyklucza możliwość
otrzymania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzyma kolejny wybrany przez komisję
konkursową Uczestnik.

6.
7.
8.
9.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.krakow.pl/klimat, w terminie 14 dni
roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestników, za
pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie do dnia 23 maja 2021 r.
Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych, z zastrzeżeniem art. 21. ust. 1 pkt 6, 6a i 68, od nagród o wartości przekraczającej
jednorazowo 760,00 zł brutto pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %
wygranej lub nagrody.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, która przetwarza dane osobowe Uczestników oraz ich opiekunów prawnych za
ich zgodą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1781).
2. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko Uczestnika, jego wiek, imię i nazwisko rodzica lub innego
opiekuna prawnego, adresy poczty elektronicznej, adresy zamieszkania laureatów.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu „KLIMAT UWAGI WART”
4. W dowolnym momencie Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
kierując w tej sprawie wniosek na adres; zeroemisyjnykrakow@um.krakow.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: ul. Wielopole 17a, 31-072, Kraków.
5. Do danych osobowych przysługuje prawo dostępu, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub
ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także
prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Stawki 2, 00-193
Warszawa.
6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej
niż przez czas niezbędny do realizacji zadania - okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj do 5 lat.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z UMK przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Urząd Miasta Krakowa.
c. inne podmioty w związku z publikacją danych w materiałach promocyjnych oraz social
mediach Administratora - Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin,
Irlandia Dublin 2) oraz Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irlandia, który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w
swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl).
9. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland dane mogą być udostępniane partnerom
Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję
Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych
oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały
wskazane w „Zasadach dotyczących danych” https: //www. facebook. com/ privacy /explanation.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
11. Administrator danych osobowych przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.

Uczestnik i jego opiekun prawny wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz
nieodpłatną publikację przesłanych zdjęć na stronach prowadzonych przez Organizatora
(www.krakow.pl, Facebook, Instagram, Youtube) oraz na kopiowanie i zwielokrotnianie zdjęć
techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego oraz poprzez
wprowadzanie do pamięci komputerów. Uczestnik i jego opiekun prawny wyrażają również zgodę
na wykorzystanie jego wizerunku i wizerunku innych osób utrwalonych na przesłanych zdjęciach,
przy czym przyjmuje się, że Uczestnik uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie ich
wizerunków na cele związane z niniejszym Konkursem.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.krakow.pl
Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie
prawo odwołania Konkursu lub zmiany jego terminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego, z którego usług w
trakcie Konkursu będzie korzystał.

