
Regulamin konkursu „Choinki dla lubiących gminne 
nowinki” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Nazwa konkursu 

Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Choinki dla lubiących gminne nowinki”. 
 

Nazwa organizatora akcji 

Organizatorem akcji jest Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce 
(zwana dalej „Organizatorem”). 

Zasięg akcji 

Teren gminy Niemce 

Termin rozpoczęcia i zakończenia akcji 

Zgłoszenia można składać od 12 do 15 grudnia 2022 r.  za pomocą Gminnego 
Systemu Komunikacji Online jako dokument ogólny Po zakończeniu w.w terminu 
przesłane zgłoszenia nie będą rozpatrywane.  

Uczestnicy akcji 

Akcja przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Niemce. 

W akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Niemce, jak 
również ich najbliższa rodzina (wstępni, zstępni, współmałżonkowie, rodzeństwo). 

2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI 

Wójt Gminy Niemce wręczy 100 szt. choinek dla mieszkańców gminy.  

Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) Być zarejestrowanym użytkownikiem Gminnego Systemu Komunikacji Online - 
eurzad.niemce.pl 

b) W dniach od 12 grudnia 2022 do 15 grudnia 2022 wysłać za pomocą 
formularza pisma ogólnego dostępnego w Gminnym systemie Komunikacji 
Online do Urzędu Gminy pismo ogólne (e-usługi->Pismo ogólne WN-76) o 
następującej treści: 
 
Tytuł:  Choinka 2022 
Treść: Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Choinki dla lubiących gminne 
nowinki”.  
 
Decyduje kolejność zgłoszeń!! 



 
c) Mieć złożone oświadczenia dotyczące wyrażenia zgód na otrzymywanie 

korespondencji drogą elektroniczną (aktualny stan oświadczeń można 
zobaczyć i zmodyfikować wchodząc w Moje dane -> Aktualny stan 
oświadczeń). 

Zgody obligatoryjne: 

a) Zgodnie z treścią art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) wyrażam 
zgodę na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach 
załatwianych przez ten organ. 

b) Zgodnie z treścią art. 144 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2021r., poz. 1540 ze zm.) wyrażam zgodę na doręczanie 
pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach 
podatkowych załatwianych przez ten organ. 

Zgody opcjonalne: 

a) Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2021r., poz. 685 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie 
dokumentów płatności (faktur/rachunków) w formie elektronicznej. 

 
Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową o terminie i miejscu 
odbioru nagrody.  
 

3. Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce  
z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki 
EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: 
iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie 
„Choinki z GSKO” na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora polega na 
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu na zasadach przewidzianych 
w regulaminie konkursu.   

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów z Gminą Niemce przetwarzają 
dane osobowe, w tym: dostawca Gminnego Systemu Komunikacji Online. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie – do celów archiwizacyjnych 
przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt organów gminy 
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji 
opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie 



zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, 
Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo:  

• do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 
nieaktualne, 

• do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych 
przez prawo; 

• do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a niepodanie ich 
uniemożliwi udział w konkursie. 

 
 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę uczestnika na warunki akcji określone 
niniejszym regulaminem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w czasie 
trwania akcji. 

 

 

 


