
Regulamin konkursu „Dzieciaki o przyszłości #Lublin2030” (z dnia 17.04.2020 r.)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Dzieciaki  o przyszłości  #Lublin2030”,  zwanego dalej  „Konkursem”,  jest
Prezydent Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, zwany dalej „Organizato-
rem”.

2. Konkurs odbywa się w ramach realizowanego przez Gminę Lublin projektu „Wymyślmy wspólnie Lu-
blin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

3. Konkurs rozpocznie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. w momencie opublikowania informacji o Konkur-
sie na stronie www.2030.lublin.eu oraz na profilu Facebook Lublin 2030 https://www.facebook.com/
Lublin  2030   i będzie trwać do dnia 1 czerwca 2020 r.

4. Celem Konkursu jest poznanie dziecięcej wizji miasta przyszłości – Lublin 2030.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Warunki  uczestnictwa w Konkursie  określone są w niniejszym Regulaminie,  a  każde zgłoszenie

Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun
prawny zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 2 Przebieg Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 6-12 lat.
2. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem będzie stworzenie przez dzieci, w wy-

branej przez nich formie, swojej wizji miasta przyszłości – Lublin 2030. Drugi etap to głosowanie na
najlepszą pracę na profilu Facebook Lublin 2030 https://www.facebook.com/Lublin2030.

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, która przedstawi wi-
zję miasta przyszłości – Lublin 2030 oraz przesłanie zdjęcia tej pracy.

4. Zdjęcia prac konkursowych (bez wizerunku osób) należy przesyłać na adres e-mail: 2030@lublin.eu
w temacie: „Konkurs” do dnia 21 maja 2020 r., wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5. W dniu 25 maja 2020 r. na profilu Facebook Lublin 2030 https://www.facebook.com/Lublin2030 poja-
wi się galeria nadesłanych prac.

6. Kryterium oceny zadania konkursowego  będzie ilość polubień zdjęcia pracy konkursowej w galerii
postu na profilu Facebook Lublin 2030 https://www.facebook.com/Lublin2030.

7. Na zdjęcia prac konkursowych można głosować od dnia ich publikacji  do dnia 28 maja 2020 r.,
g. 23:59.

§ 3 Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora trzem uczestnikom Konkursu, których prace uzy-
skają najwięcej polubień w poście na profilu  Facebook  Lublin 2030  https://www.facebook.com/Lu-
blin2030.

2. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
1) za I miejsce: maskotka koziołka, plecak/worek oraz drobne miejskie gadżety;
2) za II miejsce: plecak/worek oraz drobne miejskie gadżety;
3) za III miejsce: plecak/worek oraz drobne miejskie gadżety.

3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 1 czerwca 2020 r.
4. Forma odbioru nagrody uzgadniana będzie ze zwycięzcami indywidualnie.

§ 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Rodzic lub opiekun prawny dziecka musi wyrazić zgodę na udział w Konkursie oraz wyrazić zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zarówno dziecka, jak swoich własnych przez Organizatora Konkursu w celu
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realizacji Konkursu, w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz szkoły do której uczęszcza Uczestnik
Konkursu.

§ 5 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Pre-
zydent Miasta Lublin, adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwią-
zanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail:  iod@lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celach:
rekrutacji uczestników, organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu. Ponadto dane osobowe przeka-
zane w dokumentacji  rekrutacyjnej będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją
obowiązku archiwizacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa
dziecka jest Pani/Pana zgoda (o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz ustawa z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w związku z realiza-
cją art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wypełnienie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego).

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów wynikających
z udzielonej zgody, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszech-
nie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym,
tj. przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana się do właściwego archiwum pań-
stwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka mogą być przekazane wyłącznie
podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w szczególności, tj. Minister-
stwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Admi-
nistrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np.
usług serwisowych dla  systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych
osobowych tj. COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających
się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Nor-
wegię, Liechtenstein, Islandię oraz Wielką Brytanię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa

w art. 16 RODO;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
4) prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych

w art. 18 RODO;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna-

ją Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);

6) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowol-
nym momencie (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, któ-
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rego zgoda dotyczy; poprzez wysłanie pisma pocztą tradycyjną do administratora danych z żą-
daniem wstrzymania przetwarzania danych). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobro-
wolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani
w przygotowanie i organizację Konkursu.

2. Aby udział w Konkursie był ważny, należy w treści e-maila ze zdjęciem pracy konkursowej zawrzeć
zgodę  o  następującej  treści:  „Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  mojego  podopiecznego/dziecka
w konkursie „Dzieciaki o przyszłości #Lublin2030”, w tym na przetwarzanie i publikację danych oso-
bowych podopiecznego/dziecka oraz moich w zakresie niezbędnym do jego organizacji oraz prze-
prowadzenia. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akcep-
tuję jego warunki oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą
w Regulaminie konkursu „Dzieciaki o przyszłości #Lublin2030”.”

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w formie notatki na profilu Facebook Lublin 2030 https://www.fa-
cebook.com/Lublin2030 oraz na stronie www.2030.lublin.eu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmio-
tów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie na-
ruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili
jego opublikowania na profilu Facebook Lublin 2030 https://www.facebook.com/Lublin2030 oraz stro-
nie www.2030.lublin.eu.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Face-
book, ani z nim związany.
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