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REGULAMlN KONKURSU
,,Czujka w domu

- świetnasprawa, tlenek węgla - to nie zabawa!''
§r

t.
2.

3.

4,
5.

Konkurs jest organizowany pod hasłem ,,Czujka w domu świetnasprawa, tlenek
węgla -to nie zabawa!".
Organizatorami konkursu są:
1) komenda powiatowa państwowej straży pożarnejw ostrzeszowie,
2l Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,
3) Urząd Miasta iGminy Grabów nad Prosną,
4) Urząd Miasta i Gminy Mikstat,
5) Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów,
6) Urząd Gminy Czajków,
7J Urząd Gminy Doruchów,
8) Urząd Gminy Kobyla Góra,
9) Urząd Gminy Kraszewice
Fundatorami nagród są:
1) Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,
2| Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną,
3) Urząd Miasta i Gminy Mikstat,
4) Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów,
5) Urząd Gminy Czajków,
6) Urząd Gminy Doruchów,
7) Urząd Gminy Kobyla Góra,
8) Urząd Gminy Kraszewice
Regulamin konkursu zostanie udostępniony w siedzibach podmiotów
będących
organizatorami konkursu oraz na ich stronach internetowych.
ZasadY organizacji konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi
w życie z dniem
podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia konkursu.

§z
warunki uczestnictwa w konkursie

1.

uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która
a) posiada pełną zdolnośćdo czynności prawnych,
b) jest zameldowana na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
c) w terminie trwania konkursu tj. od dnia 21.0]-.łotg r, do dnia 08.02.2019 r.
Prawidłowo wYPełni ankietę konkursową, stanowiącą załącznik nr ], do niniejszego
regulaminu,
d) złoŹy wypełnioną ankietę ko.nkursową w dnióch od 21.01.2019 r. do 08.02.2019 r.

o

osobiściew siedzibach organizatorów:
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1) Komenda Powiatowa Państwowej Straźy Pożarnej w

.

Ostrzeszowie,
ul. Sportowa 9 - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego,
2} Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 - Biuro
Podawcze Starostwa Powiatowego (przy wejściu do sali sesyjnej),
3) Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8 - Biuro
Podawcze Urzędu Miasta iGminy,
4| Urząd Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17 - Sekretariat Urzędu
Miasta iGminy,
5) Urząd Miasta i Gmłny Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 - Biuro Podawcze
Urzędu Miasta i Gminy (wejścieod ulicy Zamkowej),
6) Urząd Gminy Czajków, Czajków 39 - Sekretariat Urzędu Gminy;
7'l Urząd Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13 - Pokój nr ].8 w Urzędzie
Gminy;
§) Urząd Gminy Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów* Biuro Podawcze Urzędu
Gminy,
9) Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53 - Sekretariat Urzędu Gminy.
na adres e-mail: ę_agiką@psp.wlkp.ń

Ankieta dostępna jest w siedzibach or8anizatorów w miejscach wskazanych § 2, ust. 1 lit. d
oraz na stronach internetowych:

,

1-) http:llwww.ostrzeszow.psp.wlkp.p|/nowa/

2|

http:llpowiatostrzeszowski.p|/

3

http.:l/sr?}orłl_nad,prosil.?.corlr.

)
4l

5)
6)
7)
8)
9)

p

ll

http:/lwwr#.m,iFstat.pI
h!tp:#ww_yv.ostrzeszo]ru,pl
htlp";1/qłaikqyv-grnina,pl1

http://.www.§orrŁchow.pl

http://www,kobvla-gora.pl
http:l/www,kraszqwi,pe. pI

ż. Ankiety
3.

składane na adres e-mail, podanyw § 2 ust. 1 lit. d, muszą być skanem ankiety
wYPełnionej ręcznie. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać gminę zameldowania
oraz imię i nazwisko.
KaŻdY uczestnik ma prawo do złożenia wyłącznie jednej ankiety konkursowej.

§g
Nagrody i losowanie

1,
2.

Nagrodamiw konkursie są czujkitlenku węgla.
Losowanie nagród odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. w siedzibie Komendy powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w obecności przedstawicieli wszystkich
pod miotów organizujących konku rs.
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3.

W losowaniu wezmą udział wszystkie ankiety zawierające komplet prawidłowych
odpowiedzi na pytania konkursowe, które wpłynęĘ w wyznaczonym czasie

do organizatorów konkursu.
4. W losowaniu czujek, których fundatorem jest Urząd danej Gminy
/ Miasta i Gminy,
biorą udział wyłącznie osoby, które są zameldowane na terenie tejże Gminy / Miasta
5.

6.

7.
B.

iGminy.
W losowaniu czujek, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe, biorą udział
WszYscY mieszkańcy Powiatu, za wyjątkiem tych, którzy zostali wyłonieni w losowaniu
obejmującym swym zasięgiem gminę ich zameldowania.
O wygranej oraz terminie i miejscu odbioru nagród, uczestnicy konkursu zostaną
Poinformowani telefonicznie oraz pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia
ż0,02,2OI9 r.
Odbiór czujek nastąpi za okazaniem waznego dokumentu tożsamościze zdjęciem,
z którego §ynika fakt zameldowania na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
OsobY, które do dnia 01.04.żOtg r. nie odbiorą wylosowanej czujki, tracą prawo
do odbioru nagrody.

§ł
Dane osobowe uczestników konkursu
1.

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika'konkursu piawdziwych
danYch osobowych, tj. imię i nązwisko, adres zarneldowania, numer,telefonu, adres

e-mail.

2.

3.

:

PrzYstęPując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, uczestnik wyraża zgodę
na Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2ot6 r. w sprawie
ochronY osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,ł,Wsprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95/a6/WE (ogólne
rozporządzenie o och ronie danych ).
Organ izatorzy kon ku rsu inform ują:
1) Administratorem danych będzie:

2|

r

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
Funkcję inspektora danych osobowych pełni:

o Piotr Mazurkiewicz, tel.

pictr. mazurkiewicz@ psp,wlkp. pl

62

33ż

43

62, adres

e-mail:

3) Celem Przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie

4)
5)
6)

konkursu,
wYłonienie nagrodzonych oraz wydanie nagród za potwierdzeniem odbioru.
podstawą do przetwarzania danych jest regulamin
konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
Ankiety konkursowe będą przetwarzane/przechowywane do 01.04.2019 r. Listy
związane z pokwitowaniem odbioru nagród będą przechowywane 6 lat.

7) osoba, której dane dotyczą/ ma prawo dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usu nięcia

lu

ich

b ograniczenia przetwarza nia.
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8)

9)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,

Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem niniejszego regulaminu.
NiePodanie danych osobowych spowoduje, że ankieta konkursowa nie weźmie

udziału w losowaniu nagród.
10)Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

§s
postanowienia końcowe

1.

Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie
wpłynie to,na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
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