Regulamin Konkursu Ekologicznego pn.

„Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”

§ 1. Ogólne zasady Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, z
siedzibą przy ul. Północnej 9b w Jaworznie.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne Mieszkańcy Miasta Jaworzna od 5 r.ż. Małoletni
oraz osoby ubezwłasnowolnione uczestniczą na podstawie pisemnej zgody złożonej przez
przedstawiciela ustawowego.
§ 2. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości i
przekonań, które zapewniają troskę i możliwość ochrony środowiska;
2) umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla
ochrony środowiska;
3) kształtowanie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego
gospodarowania zasobami przyrody;
4) wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczącej
powstawania problemów środowiskowych;
5) wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z
materiałów i surowców oraz wytwarzania mody na ekologiczny styl życia.
§ 3. Organizacja Konkursu
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin, Deklaracje Uczestnictwa oraz inne informacje dotyczące
spraw nieuregulowanych w regulaminie dostępne są na stronie internetowej MZNK w Jaworznie
www.mznk.jaworzno.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa (załącznik nr 1)
i złożenie jej za wraz z wykonaną pracą do MZNK w Jaworznie Dział Gospodarki Odpadami,
ul. Galmany 1 w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 oraz
załącznika nr 2 zawierającego zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie lub w
przypadku dorosłych Uczestników Konkursu załącznik nr 3.
4. Przekazanie podpisanej Deklaracji Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 3, decyduje data wpływu Pracy wraz
z dokumentami. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 3 nie biorą udziału w Konkursie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 września 2021 r.
7. Lista
Laureatów
Konkursu
zostanie
opublikowana
na
stronie
internetowej:
www.mznk.jaworzno.pl
8. Organizator powiadomi Laureatów Konkursu o wynikach Konkursu drogą elektroniczną na
wskazany przez Uczestnika w Deklaracji Uczestnictwa adres poczty elektronicznej. Przekazanie
informacji o wynikach Konkursu Laureatom nastąpi w terminie 5 dni od opublikowania
wyników.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta Jaworzna.
3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne od 5 r.ż., które stworzą pracę konkursową.
4. Konkurs polega na własnoręcznym przygotowaniu prac konkursowych metodą upcyklingu, przy
wykorzystaniu odpadów komunalnych.
5. Skala wykonanej pracy jest dowolna, jednak praca nie może przekraczać wymiarów
100x100x150 cm. Przekroczenie wyznaczonej wielkości pracy jest jednoznaczne
z wykluczeniem Pracy Konkursowej.
6. Z Konkursu wyłącza się prace, które nie są dziełem Uczestnika Konkursu oraz prace wcześniej
nagradzane oraz zgłaszane do innych konkursów.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik Konkursu ponosi koszty
przygotowania Pracy konkursowej i wysłania jej wraz z dokumentami do Organizatora
Konkursu.
8. Uczestnikom Konkursu, w tym również Laureatom Konkursu, nie przysługuje żadne
wynagrodzenie pieniężne za zgłoszone Prace Konkursowe.
9. Zgłoszenia mogą być złożone wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Prac Konkursowych, które naruszają
obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
11. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie prace będą wydawane w okresie 1.12.-20.12.2021 r.
Prace nieodebrane po dniu 20.12.2021 r. nie zostaną zwrócone.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zlikwidowania nieodebranych prac.
13. Prace konkursowe podlegają ocenie merytorycznej uwzględniającej poniższe kryteria:
1) zgodność pracy z tematyką konkursową (skala 1-10),
2) oryginalność pomysłu (skala 1-10),
3) samodzielność wykonania (skala 1-10),
4) jakość wykonania (skala 1-10),
5) dobór i wykorzystanie materiałów – w szczególności surowców wtórnych (skala 1-10) – w
skali oceny od 1 do 10 (przy czym 1 – oznacza najniższą ocenę, a 10 – oznacza najwyższą
ocenę). Maksymalna liczba punktów przyznana jednej pracy konkursowej wynosi 50
punktów.
14. W przypadku, gdy:
1) Deklaracja Uczestnictwa została złożona niezgodnie z Regulaminem, w tym w niewłaściwej
formie lub po terminie lub nie jest kompletna, w tym nie zawiera wszystkich wymaganych
oświadczeń złożonych przez Uczestnika i lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który
stworzył Pracę konkursową;
2) Deklaracja Uczestnictwa została złożona przez Uczestnika nie spełniającego wymagań
określonych w Regulaminie;
3) Praca Konkursowa stanowiąca element Deklaracji Uczestnictwa nie spełnia wymagań
określonych w Regulaminie
- Praca Konkursowa podlega odrzuceniu i nie będzie podlegać ocenie przez Komisję konkursową.
§ 5. Komisja Konkursowa
1. Nadzór nad przebiegiem konkursu będzie sprawować Komisja Konkursowa, powołana przez
Organizatora, zwana dalej „Komisją konkursową”.
2. Członkami Komisji konkursowej są:
1) Przewodniczący Komisji Konkursowej będący przedstawicielem Organizatora;
2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Jaworznie,

3) 1 przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowych lub zarządców nieruchomości z terenu Miasta
Jaworzna;
4) 1 osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej.
3. Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatne, za wyjątkiem osoby posiadającej
wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej.
4. Członkowie Komisji konkursowej dokonają oceny Prac konkursowych nie znając danych
Uczestnika.
5. Komisja Konkursowa działa kolegialnie. Decyzje podejmowane są większością oddanych głosów.
Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
6. Ocena Prac konkursowych przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby
punktów, jakie danej Pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji
konkursowej.
7. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac konkursowych w wyniku oceny, o której mowa w ust. 5,
otrzymało taką samą liczbę punktów, o kolejności Prac konkursowych decyduje głosowanie
członków Komisji konkursowej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos należy
do Przewodniczącego Komisji konkursowej.
8. Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie tej
Komisji.
9. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 6. Nagrody
1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w trzech kategoriach
wiekowych (od 5 r.ż. do 8 lat, 9-15 lat oraz 16 - >) dla Uczestników Konkursu oraz nagroda
rzeczowa dla szkoły, której procentowo największa liczba uczniów wzięła udział w Konkursie
oraz przedszkola, którego procentowo największa ilość przedszkolaków wzięła udział w
Konkursie.
2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
1) za zajęcie I miejsca:
a) w grupie wiekowej od 5 r.ż. do 8 lat – Rower 24"
b) w grupie wiekowej 9-15 lat – Konsola NINTENDO Switch
c) w grupie wiekowej 16 - >lat – Zegarek sportowy GARMIN Venu Czarny
2) za zajęcie II miejsca:
a) w grupie wiekowej od 5 r.ż. do 8 lat – Hulajnoga elektryczna SKYMASTER Loonar żółta
b) w grupie wiekowej 9-15 lat – Słuchawki nauszne JBL E65 BT NC ANC Niebieskie
c) w grupie wiekowej 16 - >lat – Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A T295 8.0 2/32 GB LTE
Srebrny
3) za zajęcie III miejsca:
a) w grupie wiekowej od 5 r.ż. do 8 lat – Hulajnoga wyczynowa
b) w grupie wiekowej 9-15 lat – Głośnik mobilny JBL Charge 4 Czarny
c) w grupie wiekowej 16 - >lat – Aparat FUJIFILM Instax Mini 11 Szary + Wkład 10 szt. + 2
Small Shacolla
4) dla szkoły oraz przedszkola przewidziano nagrody w postaci edukacyjnych pojemników do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody
innego rodzaju.
4. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.
5. Nagrody zostaną przekazane osobiście, pocztą tradycyjną albo przesyłką kurierską, na koszt
Organizatora, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku przekazania
nagrody drogą pocztową lub przesyłką kurierską powyższy termin uznaje się za zachowany
jeżeli w tym terminie nagrody zostaną nadane do Laureata Konkursu.

§ 7. Prawa autorskie
1. Uczestnik przesyłając Prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie
pola eksploatacji znanych polskiemu prawu od daty wysłania Pracy. Dotyczy to szczególnie:
1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie;
2) wprowadzanie prac w całości lub w części do pamięci komputera oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez
siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
3) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).
§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy, że:
2. Organizator będzie zbierał następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) wiek,
3) adres Uczestnika,
4) adres poczty elektronicznej,
5) adres szkoły / przedszkola,
6) imię i nazwisko przedstawicieli ustawowych,
7) imię i nazwisko członku Komisji konkursowej.
3. Administratorem danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl,
adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno.
5. Dane osobowe Uczestników, przedstawicieli ustawowych oraz członków Komisji konkursowej
będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia
wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu
komunikacji, wręczenia nagród, a także rozliczenia Konkursu.
6. Każdy z Uczestników, przedstawicieli ustawowych i członków Komisji Konkursowej posiada
prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5) przeniesienia danych.
7. Każdy z Uczestników, przedstawicieli ustawowych i członków Komisji konkursowej posiada
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy przesłać maila
na adres e-mail: iod@mznk.jaworzno.pl

8. Każdy z Uczestników, przedstawicieli ustawowych Uczestników oraz członków Komisji
konkursowej posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/przedstawiciel
ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Praca Uczestnika nie bierze udziału w Konkursie, a
Deklaracja Uczestnictwa podlega zniszczeniu.
9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w
mediach) o wynikach Konkursu.
10. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 11 i
przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich
wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 10.
12. Dane osobowe zawarte w Deklaracji Uczestnictwa Laureatów będą przechowywane przez okres
6 lat od końca roku, w którym ogłoszono wyniki Konkursu.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika oraz jego
przedstawiciela ustawowego/przedstawicieli ustawowych, wszystkich warunków niniejszego
Regulaminu oraz oświadczeniem, że nadesłane prace są wolne od wad prawnych, a w
szczególności praw osób trzecich, a także że spełniają wszelkie wymogi wynikające z
niniejszego Regulaminu.
2. Istnieje możliwość wykluczenia przez Organizatora z udziału w Konkursie
Uczestnika/Uczestników w przypadku naruszenia zasad Regulaminu.
3. Deklaracja Uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem przez autora zgody na nieodpłatne
wystawienie i wykorzystanie prac na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad
Konkursu, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników
Konkursu.
6. Informacji dotyczących Konkursu udziela MZNK – Dział Gospodarki Odpadami pod adresem email: odpady@mznk.jaworzno.pl
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Deklaracji
Uczestnictwa.
8. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za
skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu. Za ważny powód
uznaje się w szczególności niski poziom zbieżności Prac z wyznaczonymi celami Konkursu i
tematem Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu lub odwołaniu Konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej MZNK w Jaworznie.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
11. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym
będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo, dla siedziby Organizatora.

12. Konkurs jest finansowany z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach
edukacji ekologicznej.
13. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod
adresem www.mznk.jaworzno.pl
14. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu, tj. z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Deklaracja Uczestnictwa,
Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego/ubezwłasnowolnionego Uczestnika Konkursu,
Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dorosłego Uczestnika Konkursu,
Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Członka Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 1

Deklaracja Uczestnictwa1
w Konkursie Ekologicznym pn. „Upcykling, czyli drugie życie odpadów
komunalnych”
1. Wiek Uczestnika …………………
2. Nazwisko Uczestnika ………………………………………
3. Imię Uczestnika ………………………………………….
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….
5. Nazwa i adres szkoły/przedszkola, do którego uczęszcza Uczestnik2 …………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
6. Adres e-mail Uczestnika ……………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy oraz zawartą w nim informację o
przetwarzaniu danych osobowych, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
realizacji Konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocji Konkursu, osiągnięć i umiejętności jego
Uczestników oraz w celach archiwalnych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

……………………………………….
miejscowość i data

________________
1 Należy wypełnić długopisem, drukowanymi literami.
2 O ile dotyczy.

……………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika/przedstawiciela
ustawowego Uczestnika

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego/ubezwłasnowolnionego Uczestnika
KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
Wypełnia rodzic/ opiekun prawny
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………….…………….…………...…………
w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu i akceptuję zasady w nim zawarte.
……….. …………………………………………………..
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do udziału w
Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” na potrzeby niezbędne do
przeprowadzenia i udokumentowania konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
…………………………………..…………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę na publikację w mediach (Internet, prasa, telewizja, media społecznościowe) danych
osobowych mojego dziecka (w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły (w tym zdjęć i
materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas realizacji
konkursu), Pracy Konkursowej stworzonej przez dziecko na potrzeby Konkursu oraz jego wyników
konkursowych (ilości zdobytych punktów), przez Organizatora konkursu Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, realizującego zadanie polegające na organizacji Konkursu Ekologicznego
„Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
TAK/NIE
………………………………………………………….
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w
Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”, zgodnie z treścią art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z
późn. zm.)
TAK/NIE
…….…………………………………………………..
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na okoliczność organizacji Konkursu
Ekologicznego „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” 1. Administratorem Państwa danych
osobowych oraz danych dzieci jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b tel.
32/ 745 10 40, e-mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl 2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem email: iod@mznk.jaworzno.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy MZNK. 3. Dane osobowe
przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest
realizacja Konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja Konkursu, osiągnięć i umiejętności
jego uczestników oraz w celach archiwalnych. 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa
zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie
stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa, może jednak uniemożliwić promocję osiągnięć uczestnika
konkursu. Niepodanie danych niezbędnych do udokumentowania przebiegu konkursu będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie w przypisanej roli. 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych
własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli
będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy
danych przetwarzanych w interesie publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na
podstawie Państwa zgody, wnieść sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 6. Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i
waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 7. Szersze informacje na temat
przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem
www.mznk.jaworzno.pl

Załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dorosłego Uczestnika KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w Deklaracji Uczestnictwa do
udziału w Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” na potrzeby
niezbędne do przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania.
…………………………………………………………
( data i czytelny podpis Uczestnika)
Wyrażam zgodę na publikację w mediach (Internet, prasa, telewizja, media społecznościowe) moich danych
osobowych (w zakresie: imienia i nazwiska, w tym zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek
zarejestrowanych podczas realizacji Konkursu) przez Organizatora Konkursu Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, realizującego zadanie polegające na organizacji Konkursu Ekologicznego
„Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
TAK/NIE
………………………………………………………….
(data i czytelny podpis Uczestnika)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie
Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
TAK/NIE
……………………………………………….…………
(data i czytelny podpis Uczestnika)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na okoliczność organizacji Konkursu
Ekologicznego „Upcykling, czyli drugie życie odpadów” 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b tel. 32/ 745 10 40, e-mail:

sekretariat@mznk.jaworzno.pl
2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail:
iod@mznk.jaworzno.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy MZNK. 3. Dane osobowe przetwarzamy
tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja
Konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja Konkursu, osiągnięć i umiejętności jego
uczestników oraz w celach archiwalnych. 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa
zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie
stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa, może jednak uniemożliwić promocję osiągnięć uczestnika
konkursu. Niepodanie danych niezbędnych do udokumentowania przebiegu konkursu będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie w przypisanej roli. 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do własnych danych
osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli
będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy
danych przetwarzanych w interesie publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na
podstawie Państwa zgody, wnieść sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 6. Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane,
lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 7. Szersze informacje na temat przetwarzania
danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem
www.mznk.jaworzno.pl

Załącznik nr 4
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Członka Komisji konkursowej KONKURSU
EKOLOGICZNEGO „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do pełnienia funkcji Członka Komisji
konkursowej w Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” na potrzeby
niezbędne do przeprowadzenia i udokumentowania konkursu przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania.
………………………………………………………...……
(data i czytelny podpis Członka Komisji konkursowej)

Wyrażam zgodę na publikację w mediach (Internet, prasa, telewizja, media społecznościowe) moich danych
osobowych (w zakresie: imienia i nazwiska, w tym zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek
zarejestrowanych podczas realizacji konkursu) przez Organizatora Konkursu Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, realizującego zadanie polegające na organizacji Konkursu Ekologicznego
„Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”
TAK/NIE
…………..………………………………..……………….
(data i czytelny podpis Członka Komisji konkursowej)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z pełnieniem funkcji Członka
Komisji konkursowej w Konkursie Ekologicznym „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”,
zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
TAK/NIE
………..……………………………….……………………
(data i czytelny podpis Członka Komisji konkursowej)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na okoliczność organizacji Konkursu
Ekologicznego „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych” 1. Administratorem Państwa danych
osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b tel. 32/ 745 10 40, e-

mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl
2. Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail:
iod@mznk.jaworzno.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy MZNK. 3. Dane osobowe przetwarzamy
tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja
Konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja Konkursu, osiągnięć i umiejętności jego
uczestników oraz w celach archiwalnych. 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa
zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie
stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa, może jednak uniemożliwić promocję osiągnięć uczestnika
konkursu. Niepodanie danych niezbędnych do udokumentowania przebiegu konkursu będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie w przypisanej roli. 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do własnych danych
osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli
będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy
danych przetwarzanych w interesie publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na
podstawie Państwa zgody, wnieść sprzeciw do danych przetwarzanych w interesie publicznym. 6. Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane,
lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 7. Szersze informacje na temat przetwarzania
danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem
www.mznk.jaworzno.pl

