
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na plakat

„Powszechny Spis Rolny 2020”
§ 1

Organizatorzy konkursu
Konkurs  plastyczny  organizowany  jest  przez  Gminę  Stolno.  Fundatorem  nagród  jest
Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Urząd Gminy Stolno.

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 zwiększenie  świadomości  wśród  mieszkańców  Gminy  Stolno  o  obowiązku
udziału w Powszechnym Spisem Rolnym, 

 promowanie wśród mieszkańców idei Powszechnego Spisu Rolnego.
§ 3

Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 15 lat zwanych

Uczestnikami, których rodzice posiadają na terenie Gminy Stolno gospodarstwo rolne
o powierzchni powyżej 1 ha.

§ 4
Prace konkursowe

1. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  przygotowanie  plakatu  związanego
z tematem konkursu „Powszechny Spis Rolny 2020” w formacie A3. 

2. Każdy z Uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką, np.: rysunek,
malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.

3. Uczestnik  wykonuje  indywidualnie  pracę  plastyczną  –  plakat   zgodnie  z  tematem
konkursu „Powszechny Spis Rolny 2020”.

4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
5. Do każdej pracy powinna być załączona Karta zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie

plastycznym  na plakat  „Powszechny Spis Rolny 2020”  stanowiąca załącznik do
niniejszego regulaminu.

§ 5
Przebieg konkursu

1. Zgłoszone prace konkursowe będą ocenione przez członków Komisji  Konkursowej
wybranej przez Organizatora. Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech osób. 

2. Komisja oceniać będzie:

1) zawartość merytoryczną,

2) zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,

3) pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,

4) formę estetyczną pracy,

5) wykorzystanie różnych technik plastycznych.
3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach

wiekowych:
1) kategoria 3 – 6 lat,



2) kategoria 7 – 10 lat,
3) kategoria 11 – 15 lat,
4) pozostali Uczestnicy konkursu zostaną wyróżnieni.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do Urzędu Gminy Stolno, pokój nr 20
w terminie do 9 października 2020 roku do godz. 14:00 :

1) prawidłowo wypełnionego zgłoszenia konkursowego oraz opiekuna prawnego
na  udział  w  konkursie,  na  przetwarzanie  danych,  publikację  wyników
konkursu  i  wizerunku  dziecka  zgodnie  z  załącznikiem  do  niniejszego
regulaminu,

2) wykonaną pracę konkursową.
§ 6

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit
e 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych)   (Dz. U.  UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w związku z  ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym,  ponieważ   przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest przeprowadzenie konkursu.

2. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych spełniony został
poprzez umieszczenie w karcie zgłoszenia klauzuli informacyjnej.

§ 7
Uwagi końcowe

1. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 
13 RODO.

2. Materiały przesłane przez Uczestnika konkursu mogą stanowić utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz 1231 z późn. zm.).

3. Uczestnik  dokonuje  przekazania  utworu  w  postaci  plakatu  o  tematyce  konkursu
„Powszechny Spis Rolny 2020” na rzecz Organizatora.

4. Uczestnik  przenosi  na  Organizatora  całość  autorskich  praw  majątkowych  do
przedmiotu utworu.

5. Uczestnika  wyraża  zgodę do nieodpłatnego  korzystania  i  rozpowszechniania  przez
Organizatora oraz publicznego udostępniania materiałów dostarczonych do Urzędu.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora autorskich praw zależnych
i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Nabycie  przez  Organizatora  praw,  o  których  mowa  w ust.  3,  4,  5  i  6,  następuje
z  chwilą  przekazania  przedmiotu   utworów powstałych  w związku  z  wykonaniem
plakatu konkursowego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:



1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych
2) wystawianie lub publiczna prezentacja,
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, 
informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych,
4) prawo do korzystania z dzieła w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi
dziełami,

8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac określonych w ust. 3
Organizator nabywa własność wszystkich egzemplarzy,  na których prace te zostały
utrwalone. 

9. Prace  zniszczone  w  wyniku  złego  opakowania  lub  wykonane  niezgodne
 z regulaminem nie będą oceniane. 

10. Zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia,  stanowiącą załącznik
do niniejszego regulamin.

11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
12. Dokonana ocena przez Komisję  Konkursową co do wskazania  laureatów konkursu

oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
13. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Koordynator Gminnego Biura Spisowego

pod numerem telefonu  56 677-09-09 bądź osobiście.

Załączniki :
karta zgłoszenia  uczestnika oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka
przez administratora w związku z organizowanym konkursem.



Załącznik do regulaminu 

Karta zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie plastycznym  na plakat  „Powszechny Spis Rolny 2020”  

1. Zgłaszam udział w konkursie plastycznym na plakat  „Powszechny Spis Rolny 2020”

Imię i nazwisko uczestnika  …………………………..………………………..……
Wiek uczestnika ..........................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ..............................................................

2. Nr tel. rodzica/opiekuna prawnego* ……………………………………………………….

(pole nieobowiązkowe, uzupełniając je wyrażasz zgodę na przetwarzanie nr
tel. jako danej osobowej)

    

3. Wyrażam/nie  wyrażam**  zgody  na  przetwarzanie  wizerunku  mojego  dziecka   przez

administratora w związku z organizowanym konkursem. 

     …………………………………..
   (podpis) 

* pole nieobowiązkowe
** właściwe podkreśl 



Klauzula informacyjna 
Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną
Administratorem Twoich  danych  osobowych  będzie  Wójt
Gminy Stolno Możesz się z nim kontaktować w następują-
cy sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stol-
no 112, e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl, telefonicz-
nie 56 677 09 00

Do kontaktów  w sprawie  ochrony  Twoich  danych  osobo-
wych  został  także  powołany  inspektor  ochrony  danych,  z
którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
iod@stolno.com.pl

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ponieważ

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest prze -
prowadzenie konkursu plastycznego  na plakat „Powszechny Spis Rolny 2020”,

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych
osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, wizerunek.

2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowią -
zujących przepisów prawa są nimi m.in.: Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, media, podmioty świadczące
usługi telekomunikacyjne oraz podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną. 
Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie
Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
1) przez okres nie dłuższy niż 3 lata od ogłoszenia wyników konkursu,
2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, dane te będą przetwarzane do czasu cofnię-

cia zgody, nie dłużej jednak niż do terminu określonego w pkt. 1.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były

przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu da-

nych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne

osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą;

e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania.
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec   

   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywa-

ne przez administratora  przed jej cofnięciem
5. Podanie Twoich danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich da-

nych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu jakim jest przeprowa-
dzenie konkursu,

2) danych jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym

momencie.
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6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul.
Stawki  2,  gdy uznasz,  iż przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


