ZASADY UDZIAŁU W GMINNEJ AKCJI „POLSKA FLAGA W KAŻDYM DOMU”

1. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Przecławiu.
2. Celem akcji jest krzewienie postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych wśród
mieszkańców gminy Przecław, a także rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości
estetycznej dzieci.
3. Akcja skierowana jest do mieszkańców gminy Przecław.
4. Zdjęcia prac i osób z flagą polski należy przesłać na adres: urzadmiejski@przeclaw.org
z dopiskiem: „Polska flaga w każdym domu”, przy czym należy podać w treści e-maila adres,
na który ma być przesłany upominek oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęć w Internecie,
w gazecie gminnej „Goniec Przecławski”, a także w kolażu utworzonym w celu promocji
akcji.
5. Termin składania zdjęć upływa 15.11.2020 r.
6. Nadesłane zdjęcia z flagą zostaną zaprezentowane w gazecie gminnej „Goniec
Przecławski”, a także mogą zostać opublikowane na stronie www.przeclaw.org, profilu
Gminy Przecław na portalu społecznościowym Facebook. Po zebraniu większej ilości zdjęć
utworzony zostanie kolaż, który będzie dostępny publicznie w celach promocyjnych.
7. Upominkami w akcji „Polska flaga w każdym domu” są zestawy gadżetów promocyjnych
Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Upominek nie podlega zamianie na inny. Upominki
zostaną wysłane pocztą lub przez gońca na adres podany w e-mailu.
8. Osoby, które prześlą zdjęcie z flagą przyjmują do wiadomości, że podanie danych
osobowych w zakresie adresu, na który ma być wysłana nagroda jest warunkiem otrzymania
upominku, a ich niepodanie uniemożliwia nagrodzenie. Zgoda na opublikowanie wizerunku
jest dobrowolna.
9. Wysłanie zdjęć z flagą jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszych zasad akcji
i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji. Warunkiem
uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
10. Organizator akcji zastrzega, że przesłane zdjęcia będą publikowane o ile uczestnik
wyrazi na to zgodę. Uczestników nie wyrażających zgody na publikację prosimy o wyraźne
zakomunikowanie tego w treści maila.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w przypadkach niezależnych od
organizatora.
12. Przetwarzanie danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją akcji „Polska
flaga w każdym domu” jest Urząd Miejski w Przecławiu, reprezentowany przez Burmistrza
Przecławia z siedzibą przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel. +48 (17)581-31-19,
e-mail: urzadmiejski@przeclaw.org,

b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych drogą mailową: spiecuch@przeclaw.org lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej;
c) Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do
korespondencji, e-mail, wizerunek;
d) dane osobowe osób przesyłających zdjęcie będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją akcji „Polska flaga
w każdym domu”, do momentu wycofania zgody przez uczestnika;
e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez
Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.;
f) dane osobowe w postaci wizerunku tj. zdjęcia z flagą zostaną ujawnione:
,
któremu
powierzono prowadzenie strony
www.przeclaw.org oraz Facebookowi, w związku z opublikowaniem informacji na profilu
Gminy Przecław,
net na
ww. stronach i portalach;
g) każdemu uczestnikowi oraz jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przesyłającemu zdjęcie
przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych;
h) uczestnikom akcji oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem
ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ponadto, mają
prawo wycofać zgodę na ujawnienie swoich danych w sieci Internet w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano wcześniej;
i) Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

