REGULAMIN KONKURSU
Pocztówka z wakacji „Natura w powiecie białostockim”
I ORGANIZACJA I CELE KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe
w Białymstoku.
2. Konkurs jest adresowany do rodzin z terenu powiatu białostockiego.
3. Konkurs jest realizowany w ramach zadań w dziedzinie nauki i sztuki w zakresie
szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.
4.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pocztówki z wakacji, przedstawiającej naturę
powiatu białostockiego.

5.

Celem konkursu jest:
a) rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności,
b) przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób wspomnień z wakacji,
c) integracja rodzinna, praca w grupie,
d) propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród rodzin z powiatu
białostockiego,
e) promowanie walorów przyrodniczych występujących na terenie powiatu
białostockiego,
f) edukacja ekologiczna.

II ZASADY KONKURSU
1. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedną pocztówkę.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Prace należy dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza
2, 15-569 Białystok
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dołączenie zgłoszenia do
pracy (zał. nr 1), które należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
m.korolczuk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl do dnia 20.09.2021 r.
Pocztówki należy wykonać ręcznie techniką dowolną (rysunki, wycinanki, wyklejanki)
lub w formie zdjęcia, kolażu zdjęć.
Format prac: A 4 (210 x 297 mm) lub A 3 (297 x 420 mm), wykonane w pozycji
poziomej - prace o mniejszym formacie oprawione passe partout lub wykonane w
pozycji pionowej nie będą brane pod uwagę.
Do konkursu nie można zgłaszać prac biorących udział w innych konkursach.
Pocztówki muszą być pracami własnymi uczestników konkursu i muszą dotyczyć
tematu konkursu.
Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz
akceptacją niniejszego regulaminu.

Uczestnik Konkursu może przedstawić pracę wyłącznie taką, która jest wytworem
jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być
kopią innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.
10. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co jest
równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania informacji o wynikach i uczestnikach
w prasie, telewizji i na portalach internetowych.
12. Organizatorzy nie odsyłają prac. Prace przechodzą na własność Organizatora.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
III OCENA PRAC
1. Prace ocenia powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
2. Kryteria oceny komisji konkursowej: poziom artystyczny i estetyka prezentowanych
prac, pomysłowość i zgodność pracy z tematem przewodnim.
3. Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wybierze 10 pocztówek. Trzy najlepsze
pocztówki zostaną poddane głosowaniu na facebooku. Publiczność głosując poprzez
reakcje wyłoni laureatów miejsc I, II, III.
4. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie miejsc I, II, III oraz siedem wyróżnień.
IV TERMINY KONKURSU
1. Termin nadsyłania prac do 30.09.2021 r.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyniki zostaną ogłoszone na facebooku i stronie
internetowej Organizatora.
3. Podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym autorom prac nastąpi w
terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani
zainteresowani.
V KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego,
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący
sposób:
1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-51
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
Dane osobowe, w tym wizerunek będą przetwarzane na potrzeby konkursu organizowanego
pod nazwą Pocztówka z wakacji „Natura w powiecie białostockim”, skierowanego do
mieszkańców powiatu białostockiego.
Dane osobowe, min.: imię i nazwisko, w tym wizerunek przetwarzane będą w ramach
konkursu, na stronie internetowej Powiatu Białostockiego i facebook.com, w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.)
Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z art. 4 ust 1
pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym.
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza
Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar
Gospodarczy oraz organizacji międzynarodowej.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z
kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla
organów powiatu i starostw powiatowych.
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
a. Dostęp do danych.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych
danych), prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i
uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
b. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania;
- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa.
c. Prawo do wycofania zgody.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
-dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji,
w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 1, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana
jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi dokonanie rejestracji
Uczniowskiego klubu sportowego.
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
_____________________________________________________
1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000
Informacji na temat konkursu udziela:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
tel. 85 740 39 96
Z A P R A S Z A M Y !!!

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Pocztówka z wakacji „Natura w powiecie białostockim”

Zgłoszenie do udziału
w konkursie pt. Pocztówka z wakacji „Natura w powiecie białostockim”

Imię i Nazwisko uczestnika
konkursu/ tytuł pracy

Telefon oraz adres
e-mail

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych, w tym wizerunku na
potrzeby realizacji konkursu organizowanego pod nazwą Pocztówka z wakacji „Natura
w powiecie białostockim”. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem
ww. konkursu oraz klauzulą informacyjną dołączoną do regulaminu.

……………………………………………
data

*Niewłaściwe skreślić

…………………………………………………
podpis Zgłaszającego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok,
kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-51
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
Dane osobowe, w tym wizerunek będą przetwarzane na potrzeby konkursu organizowanego pod nazwą Pocztówka z wakacji
„Natura w powiecie białostockim”, skierowanego do mieszkańców powiatu białostockiego.
Dane osobowe, min.: imię i nazwisko, w tym wizerunek przetwarzane będą w ramach konkursu, na stronie internetowej
Powiatu Białostockiego i facebook.com, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.)
Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze wynikających z art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym..
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacji
międzynarodowej.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji,
określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
1. Dostęp do danych.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych), prawo uzyskania
potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.
2. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia danych, w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
3. Prawo do wycofania zgody.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
-dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, gdy przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Nie podanie
danych osobowych uniemożliwi dokonanie rejestracji Uczniowskiego klubu sportowego.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
_____________________________________________________
1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000

