REGULAMIN KONKURSU
Krzyżówka profilaktyczna

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Tytuł: Konkurs na rozwiązanie krzyżówki profilaktycznej „ Bezpieczne Wakacje 2020”
2. Organizatorzy:
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu.
3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami są mieszkańcy powiatu myśliborskiego
4. Czas trwania konkursu: od momentu ogłoszenia tj. 16 lipca 2020 do 21 sierpnia 2020
§ 2. Cele i tematyka konkursu:
2.1 Cele konkursu
 Propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób i bezpiecznych zachowań.
-.
§ 3. Udział w konkursie
3.1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego.
3.2 Autorem jednej pracy( rozwiązanej krzyżówki ) może być jedna osoba.
3.3. Każdy uczestnik konkursu, aby jego zgłoszenie było ważne, jest zobowiązany spełnić łącznie
następujące warunki:
Przesłać do 21 sierpnia 2020 pracę konkursową – rozwiązaną krzyżówkę wraz z hasłem
jedynie w wersji elektronicznej ( skan lub zdjęcie rozwiązanej krzyżówki) na adres
mailowy: ozipz@pssemysliborz.pl ( w tytule wiadomości- konkurs Krzyżówka) wraz z
wymaganymi załącznikami w zależności od wieku uczestnika.
Załącznik 1- zgoda na udział w konkursie opiekuna osoby nieletniej
Załącznik nr 2- zgoda na udział w konkursie uczestnik pełnoletni
Ostateczny Termin nadsyłania rozwiązanych krzyżówek mija
21 sierpnia 2020 r godz.
24.00
 W treści maila należy podać : Imię i Nazwisko uczestnika konkursu wiek , telefon kontaktowy
lub adres mailowy( w przypadku osoby małoletniej kontakt do opiekuna prawnego) .
3.4 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
oraz zapoznaniem się z Klauzulą informacyjną .
§ 4. Wyłonienie laureatów
4.1. Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa do dnia 25 sierpnia 2020.

4.2. Nagrody zostaną przyznane autorom
3 losowo wybranych prawidłowo
nadesłanych krzyżówek.
Nagrodę główną stanowi Tablet HUAWEI MediaPad T3 10 – 1 osoba
Pozostałe nagrody;
Opaska HUAWEI Band 4- 1 osoba
Głośnik Manta- 1 osoba

rozwiązanych i

4.3. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna, a uczestnikom
konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
4.4. W przypadku małego zainteresowania Konkursem lub niskiej oceny prac komisja konkursowa
zastrzega sobie prawo do innego przydzielenia nagród bądź nie przydzielenia nagród na poszczególnych
poziomach.
§ 5. Informowanie laureatów o przyznaniu nagród
5.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSSE w Myśliborzu
do dnia 25 sierpnia 2020 r. http://pssemysliborz.pis.gov.pl. Dodatkowo laureaci o wynikach
konkursu i sposobie przekazania nagród powiadomieni zostaną drogą mailową
lub telefonicznie.
5.2 Uczestnicy, którzy nie zostaną nagrodzeni, nie będą informowani o wynikach Konkursu w formie
mailowej czy telefonicznej.
5.3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych,
ani ich wyboru. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego) nagród rzeczowych.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników na okres realizacji
konkursu jest organizator.
2. W czasie trwania konkursu niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej
http://pssesmysliborz.gov.pl
3. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe
uważane będzie za zgodę na brzmienie regulaminu i poddanie się niniejszemu regulaminowi.
4. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ozipz@psse.mysliborz.pl lub pod numer Tel.
957475616(329)
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

Załączniki do regulaminu konkursu
1)
załącznik nr 1- zgoda przedstawiciela ustawowego (F/IT/PT/PZ/01/02/02),
2)
Załącznik nr 2 – zgoda uczestnik pełnoletni,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wymogami 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),

POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W MYŚLIBORZU.......
(nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej)

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o
przysługujących prawach z tym związanych.
1.

Administratorem danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Myśliborzu … jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679). Dane
osobowe będą udostępniane- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie
3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna

W

Myśliborzu

74-300

Myślibórz,

Ul

Północna

15

lub

drogą

mailową

sekretariat@psssemysliborz.pl
4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: tel.957475616
wew.327 lub iod@pssemysliborz.pl
5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do opublikowania informacji o uczestnikach i laureatach
konkursu na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Myśliborzu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami Pani/Pana*
danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być: współorganizatorzy konkursu
oraz sponsorzy nagród( jednostki samorządu terytorialnego)
7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres do 12
miesięcy.
(wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z
przepisów dotyczących archiwizacji)
tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych przetwarzanych na
potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; sprostowania danych;
usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* lub
Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

