
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 618/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.

Regulamin konkursu „Piernikowy Dzierżoniów 2020”

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Piernikowy Dzierżoniów 2020”, zwanego 
dalej „Konkursem” jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie, zwany dalej 
„Organizatorem”.

Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest wykonanie z piernika jednego z charakterystycznych dla 
Dzierżoniowa obiektów.

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

Do konkursu mogą przystąpić pełnoletnie osoby (indywidualnie lub grupowo), 
które zapoznały się Regulaminem konkursu, a także całe rodziny (z pełnoletnim 
przedstawicielem) lub organizacje/stowarzyszenia/instytucje. Udział w konkursie 
jest bezpłatny.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia 2020 r..

Zgłaszanie prac 

1. Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do 
15 grudnia do godz. 12.00 piernikowej pracy do Biura Promocji Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, tel. 74 645 04 01. Praca powinna być 
dostarczona w formie umożliwiającej jej transport (na twardym podłożu, np. 
pierniku, drewnie, kartonie itp.)

2. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z nazwą/nazwiskiem uczestnika, 
kontaktowym numerem telefonu i tytułem zgłaszanej pracy.

3. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.

4. 
Uczestnik wraz z przekazaniem prac podpisuje zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku będące załącznikami do niniejszego 
Regulaminu.
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Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one 
zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Prace nie będą zwracane – 
pozostaną do dyspozycji organizatora konkursu w celu ich wykorzystania na 
wystawie.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury, w skład 
którego wchodzą burmistrz, zastępca burmistrza i przedstawiciel Biura Promocji.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod 
uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność prac.
3. Spośród nadesłanych prac Jury przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce, 
może także wybrać prace wyróżnione.

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału miejsc.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione 
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.dzierzoniow.pl    i w mediach 
społecznościowych powiązanych z miastem.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 618/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.

Karta zgłoszeniowa do konkursu "Piernikowy Dzierżoniów 2020"

IMIĘ I NAZWISKO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:………………………………………………………………………………………………………………

TYTUŁ PRACY: 
…..........................................................................................................

................................... ……………………………………………..

(data i miejsce) (podpis )
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 618/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
…......................................................................

w zakresie:

·imię i nazwisko,

·numer kontaktowy / e-mail.

Administratorem  Danych  jest  Gmina  Miejska  Dzierżoniów,  reprezentowana
przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą: ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Gminę Miejską Dzierżoniów wyłącznie
w celu  organizacji
i  przeprowadzenia  konkursu  „Piernikowy Dzierżoniów 2020”,  w tym wręczenia
nagród oraz organizacji wystawy.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/-ana, iż mam 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.

………………………………                                                       …….…………….………

(data i miejsce)                                                            (czytelny podpis )
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 618/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Miejska 
Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek
1, 58-200 Dzierżoniów.

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu 
Miasta 
w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok.22 tel. 74 645 08 08, e-mail: 
inspektorodo@um.dzierzoniow.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Gminę Miejską Dzierżoniów wyłącznie
w celu
i zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia konkursu „Piernikowy 
Dzierżoniów 2020”, w tym wręczenia nagród i organizacji wystawy.

4. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody (art.6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.), w zakresie i celu określonym 
w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.3, 
odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie 
stosowanych umów podpisanych
z Gminą Miejską Dzierżoniów przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Dane laureatów w postaci 
imienia i nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych
w pkt.3, dochodzenia związanych z nim roszczeń oraz przez okres 
przechowywania zgodny
z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania.
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8. Ma Pan/Pani 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.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie 
możliwy udział                w konkursie i przyznanie prawa do nagrody.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 618/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU „PIERNIKOWY DZIERŻONIÓW 2020”

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku:

……………………………………………………………………………..…………………..
(imię i nazwisko)

przez Gminę Miejską Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów w celu jego
umieszczania i publikowania:

- na stronach internetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

- w mediach społecznościowych,

- w materiałach promocyjno-informacyjnych wydawanych przez Gminę Miejską 
Dzierżoniów.

Jednocześnie  udzielam  nieodwołalnego  i nieodpłatnego  prawa  wielokrotnego
wykorzystywania  zdjęć
z  wizerunkiem  bez  konieczności  każdorazowego  ich  zatwierdzania.  Zgoda
obejmuje  wykorzystanie,  utrwalanie,  obróbkę  i powielanie  wykonanych  zdjęć
oraz materiału filmowego (audio / video), tylko w sytuacjach wyżej określonych
wyłącznie  w celu  zgodnym  z niekomercyjną  działalnością  prowadzoną  przez
Gminę  Miejską  Dzierżoniów  (przede  wszystkim  zamieszczanie  w bezpłatnych
publikacjach) dotyczącą organizacji konkursu.

Dzierżoniów,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  

(data) (czytelny podpis)

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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).

2. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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