
Regulamin akcji „Aktywny sierpień w Żarowie”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem  akcji  „Aktywny  sierpień  w  Żarowie”  jest  Gmina  Żarów,  zwana  dalej

Organizatorem, z siedzibą w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, 58-130 Żarów

2. Akcja  prowadzona  jest  na  terenie  Gminy  Żarów  na  zasadach  określonych  w  niniejszym

Regulaminie.

3. Celem akcji jest promocja zdrowego, aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy oraz

promowanie  obiektów  sportowych  i  miejsc  dostosowanych/przeznaczonych  do  aktywnego

wypoczynku na terenie Gminy Żarów.

4. Udział w Akcji ma charakter dobrowolny.

5. Uczestnicy Akcji muszą być zameldowani na terenie Gminy Żarów. Organizator zastrzega sobie

prawo  weryfikacji  zgłoszenia  pod  kontem  zgodności  danych  osobowych  (dotyczy  danych

meldunkowych).

6. Organizator zastrzega, że uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy oraz najbliższa rodzina

pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie.

7. Akcja trwa od 1 do 31 sierpnia 2021r. 

ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

1. Akcja odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- Aktywny Żarowianin Junior (uczestnicy w wieku od 7 do 17 lat )

- Aktywny Żarowianin ( mieszkańcy gminy Żarów w wieku 18 + )

2. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie zgłoszenia będącego załącznikiem nr 1 do

Regulaminu oraz załączenie zdjęcia z aktywności sportowej wykonywanej przez uczestnika akcji

w okresie od 1 do 30 sierpnia 2021r.  na terenie gminy Żarów.

3.  Zgłoszenie  wraz  załączonym  zdjęciem  należy  przekazać  do  30  sierpnia  br.  (liczy  się  data

przyjęcia zgłoszenia wraz załączonym zdjęciem do Urzędu):

-  w  formie  papierowej  do  Urzędzie  Miejskim  w  Żarowie  ul.  Zamkowa  2,  58-130  Żarów,  

pokój nr 17,

- elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.walada@um.zarow.pl , 

m.pawlik@um.zarow.pl lub za pośrednictwem ePUAP. 
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4. Dla pierwszych 20 osób w każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w Akcji (liczy się data

przyjęcia  zgłoszenia  wraz  załączonym  zdjęciem  do  Urzędu)  Organizator  przygotował  pakiety

sportowych gadżetów gminnych.

5. Komisja powołana przez Organizatora w dniu 31sierpnia 2021r. wylosuje wśród wszystkich 

uczestników nagrody:

- karta podarunkowa o wartości 200 zł do wybranego przez Organizatora sklepu sportowego

w kategorii Aktywny Żarowianin Junior,

-  karta  podarunkowa  o  wartości  200  zł  do  wybranego  przez  Organizatora  sklepu  sportowego

w kategorii Aktywny Żarowianin.

6. Biorąc udział w akcji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator  zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające

prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. Kontakt z Organizatorem: tel. 74 3067329 lub 74 3067359

TERMIN OBOWIĄZYWANIA

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

2.  Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w siedzibie

Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  z obowiązującymi

przepisami o ochronie danych osobowych dla celów organizacji  i przeprowadzenia  Akcji

„Aktywny Sierpień w Żarowie”

Klauzula   informacyjna   dla   wnioskodawców   akcji   „  Aktywny Sierpień w Żarowie  ”   

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2,

58-130 Żarów,

- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem

poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com Piotr Chałaszczyk,

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w akcji „Aktywny Sierpień w Żarowie”

organizowanej przez Urząd Miejski w Żarowie,
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-  Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom

wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie

i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika  akcji  (w  przypadku

niepełnoletniego  uczestnika  zgody  rodzica/  opiekuna  prawnego  uczestnika)  w zakresie

obejmującym: imię  i nazwisko uczestnika, imię  i nazwisko  rodzica/  opiekuna  prawnego

niepełnoletniego  uczestnika, wizerunku  (fotografia), adres zameldowania  i korespondencyjny

uczestnika, adres e-mail, nr telefonu,

-  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich /  swojego dziecka danych osobowych, prawo

uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych,

w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych. Ma Pani/Pan także prawo do

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,

iż przetwarzanie Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO).

- Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału w akcji „Aktywny Sierpień

w Żarowie”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dla celów promocyjnych Organizator zwróci się do uczestników Akcji o wyrażenie zgody na

wykorzystanie wizerunku na potrzeby działalności promocyjno - marketingowej prowadzonej za

pośrednictwem strony internetowej www.um.zarow.pl, profilu społecznościowego Facebook Gmina

Żarów oraz Gazety Żarowskiej. 

Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulamin. 
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