
„Kamera! Akcja! Segregacja!”

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy  regulamin  określa  warunki  konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”
(dalej: Regulamin). 

2. Organizatorem  konkursu  jest  Gmina  Wołomin  z  siedzibą  przy  ul.  Ogrodowej  4  
w Wołominie (zwana dalej: Organizatorem). Partnerami konkursu są Miejski Zakład
Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejski Dom Kultury w Wołominie.

3. Uczestnik  konkursu  -  każda  osoba  wymieniona  na  formularzu  zgłoszeniowym
(Zał.  nr  1  do  Regulaminu):  Lider/Przewodniczący  drużyny  oraz  członkowie
drużyny/rodziny. 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest:
Gmina Wołomin z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4  w Wołominie 
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.  

5. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  wydarzenia  „Dzień  bez  śmiecenia”

obchodzonego 11 maja.
7. Celem konkursu jest promocja właściwych postaw ekologicznych i wiedzy dotyczącej

prawidłowej segregacji odpadów.

II. Uczestnicy konkursu oraz jego przebieg

1. Konkurs „Kamera! Akcja! Segregacja!” jest to rodzinny konkurs filmowy polegający
na  przygotowaniu  krótkiego  filmu  edukacyjno-informacyjnego  pokazującego  jak
prawidłowo segregować odpady komunalne, zwanego dalej „Pracą konkursową” 

2. Film przygotowuje drużyna składająca się z członków rodziny wspólnie prowadzących
gospodarstwo domowe, zamieszkującej na terenie gminy Wołomin. 

3. Rodzina  biorąca  udział  w  konkursie  nadaje  nazwę  swojej  drużynie.  Każdy  
z uczestników może być członkiem tylko jednej drużyny. Nazwa drużyny nie może być
jednoznaczna  z  nazwiskiem,   kojarzyć  się  z  nazwiskiem,  być  obraźliwa  ani
nawiązywać do kwestii religijnych oraz politycznych.

4. Film może być nakręcony telefonem, aparatem fotograficznym bądź kamerą i musi
trwać od 3 do 5 minut. Nagranie musi być w formacie MP4  min. HD 720 pikseli. Film
który nie spełnia wymagań technicznych,  o których mowa w niniejszym ustępie nie
będzie brał udziału w konkursie.

5. Filmy  należy  udostępnić  za  pomocą  stron  oferujących  przechowywanie  danych  
w chmurze (np. Google Drive, DropBox, WeTransfer) i przesłać bezpośredni link do
pliku w terminie do 25 maja 2020 r. na adres: eko-konkurs@wolomin.org.

6. Do Pracy konkursowej należy dołączyć:
1)  Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Lidera Drużyny - osobę zgłaszającą

oraz reprezentującą Drużynę wraz z oświadczeniem o byciu rodziną - Załącznik nr
1 do Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w  formularzu  zgłoszeniowym  oraz  w  Pracy  Konkursowej  w  szczególności
wizerunku  i  głosu  każdego  z  członków  rodziny  będące  Załącznikiem  nr  2  do
Regulaminu 
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2) W przypadku dzieci do 18 roku życia zgodę na wykorzystanie danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz Pracy Konkursowej w szczególności
wizerunku i głosu dzieci - wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie - Załącznik nr
3 do Regulaminu. 

7. Dokumenty  zawarte  w  ustępie   6   powyżej  muszą  zostać  dostarczone  w wersjach
oryginalnych  do Urzędu  Miejskiego  w Wołominie   (dalej:  UM) za  pośrednictwem
skrzynki na korespondencję zlokalizowanej  przy wejściu głównym do UM bądź za
pomocą  operatora  pocztowego  w  terminie  wskazanym  w  ustępie  5,  z  tym
zastrzeżeniem,  iż dokumenty,  o których powyżej mowa muszą wpłynąć do UM w
terminie  do  dnia
25 maja 2020 roku. Dołączenie oświadczenia oraz zgody jest niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. W przypadku dzieci do 18 roku życia zgodę na wykorzystanie
danych osobowych i wizerunku wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie (Załącznik
nr  3).  ZGODA NA WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU  MUSI  BYĆ  ZŁOŻONA
PRZEZ  KAŻDĄ  Z  OSÓB  KTÓREJ  WIZERUNEK  ZOSTAŁ  UTRWALONY NA
NAGRANIU BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE. Prace konkursowe które nie
spełniają wymagań,  o których mowa w niniejszym ustępie nie będą brały udziału w
konkursie.

8. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie,
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o., Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie oraz ich najbliższa rodzina.

9. Po przesłaniu  filmu Organizator  sprawdza czy przesłany plik  jest  prawidłowy oraz
informuje  osobę z  drużyny przesyłającą  nagranie,  na  adres  e-mail  z  którego został
przesłany link do filmu o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie.  

10. Przesłane  prace  zostaną  sprawdzone  pod  względem  merytorycznym  przez
Organizatora. Od dokonanej przez Organizatora oceny nie przysługuje odwołanie. 

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 czerwca 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone
na stronie internetowej www.wolomin.org, profilu „Wołomin” i „Czysty Wołomin”,
stronie internetowej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz
Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  oraz  na  portalach  społecznościowych
Gminy Wołomin jak również  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z
o.o.  oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  (tj.  Facebook,  Instagram,
Youtube).

2. W ramach konkursu zostaną wyłonione 3 zwycięskie filmy z największą liczbą
punktów.

3. W celu  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu  Organizator
powoła  jury,  w  którego  skład  wejdą  m.in.  przedstawiciele  Organizatora  oraz
partnerów konkursu. Jury dokona oceny zgłoszonych filmów biorąc pod uwagę:
walory  edukacyjne  w  zakresie  prowadzenia  prawidłowej  segregacji  odpadów
komunalnych,  sposób zaprezentowania  tematu,  walory artystyczne,  oryginalność
pomysłu.

4. Skład komisji konkursowej (naprzemiennie zwanej jury) i szczegółowe zasady jej
działania ustali Organizator konkursu.

5. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów, wskazania ich większej liczby
oraz przyznania nagród dodatkowych.

6. W sytuacjach spornych decydujący głos ma Organizator. 
7. Dla  laureatów  przewidziano  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe  w  postaci  sprzętu
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elektronicznego wspomagającego naukę zdalną. 
8. Wartość  pojedynczej  nagrody  nie  przekracza  kwoty  2000,00  zł  (słownie:  dwa

tysiące  złotych,  zero  groszy)  i  z  tego  powodu  jest  zwolniona  z  podatku
dochodowego.

9. Data i miejsce wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu. 
10. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
11. Od rozstrzygnięcia jury nie przysługuje odwołanie. 

IV. Prawa Autorskie

1. Przystępując  do  Konkursu,  Uczestnik  oświadcza,  że:  (i)  przysługują  mu wyłączne
i  nieograniczone prawa autorskie  do nadesłanej  Pracy konkursowej  (w rozumieniu
ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych),  (ii)
nadesłana Praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej twórczości, (iii) nadesłana
Praca  konkursowa jest  oryginalna,  dotychczas  niepublikowana  i  nie  nagradzana  w
innych  konkursach,  (iv)  nadesłana  Praca  konkursowa  nie  będzie  naruszała  praw
autorskich  oraz  jakichkolwiek  innych  praw  osób  trzecich.  W  przypadku,  gdy
wykorzystanie  przez Organizatora Konkursu nadesłanej Pracy konkursowej narusza
prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany
będzie do wyłącznego i  pełnego naprawienia wszelkich  ewentualnych szkód,  jakie
poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz
do  zaspokojenia  wszelkich  prawnie  uzasadnionych  roszczeń  z  tego  tytułu
przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.

2. Uczestnik  oświadcza,  że  z  chwilą  wzięcia  udziału  w  Konkursie  udziela
Organizatorowi  nieodpłatnej,  niewyłącznej,  nieograniczonej  terytorialnie  i  czasowo
licencji  na  korzystanie  z  Pracy  konkursowej  według  uznania  Organizatora  na
następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie  lub  rozpowszechnianie  Pracy  konkursowej  w  całości  lub
w części,

b) trwałe lub czasowe utrwalanie  lub zwielokrotnianie  w całości  lub w części
przy  wykorzystaniu  każdej  techniki  w  tym  techniki  drukarskiej,
reprograficznej,  zapisu  magnetycznego  oraz  techniki  cyfrowej,  a  także
wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką
drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz  techniką  cyfrową,  a
także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Pracę konkursową
utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,

d) rozpowszechnianie  Pracy konkursowej,  w tym ich  publiczne  wykonywanie,
wystawianie,  wyświetlanie,  odtwarzanie,  nadawanie  oraz  reemitowanie,
a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej  dostęp  w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  w  tym  przy
wykorzystaniu  sieci  Internet  lub  Intranet,  m.  in.  na  stronie  internetowej
www.wolomin.org,  profilu  „Wołomin”  i  „Czysty  Wołomin”,  stronie
internetowej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz
Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  oraz  na  portalu  Youtube,  oraz
portalach  społecznościowych  Gminy  Wołomin  jak  również   Miejskiego
Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie (tj. Facebook, Instagram, Youtube).

e)  wykorzystywanie Pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych
oraz  informacyjnych  Organizatora,  bez  ograniczenia,  w  tym  w  ulotkach,
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Internecie,  prasie,  w  prezentacjach  elektronicznych,  na  materiałach
brandingowych.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych
licencji  (sublicencji),  w  szczególności  Organizator  ma  prawo  do  przeniesienia
uzyskanych  praw  i  zezwoleń  na  inne  podmioty  według  własnego  uznania,
w szczególności na Fundatora, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

4. Dodatkowo  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  przez  Organizatora,  bez
potrzeby  uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Pracy konkursowej,
w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez

            Organizatora z tych opracowań i rozporządzanie nimi wg uznania Organizatora na    
            polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Pracy konkursowej, zwłaszcza
naruszenia  praw  autorskich  osób  trzecich,  Organizatorowi  konkursu  przysługuje
prawo odrzucenia zgłoszonej Pracy konkursowej – a w przypadku ujawnienia tego
faktu po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody – do anulowania swojej decyzji
i żądania zwrotu nagrody oraz ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.

6. Przystępując do konkursu,  Uczestnik konkursu w przypadku przyznania nagrody lub
wyróżnienia  wyraża  zgodę  na  publikację  swoich  danych  osobowych  w  postaci
imienia,  nazwiska,  nazwy drużyny oraz  nadesłanej  Pracy konkursowej  na   stronie
internetowej  www.wolomin.org,  profilu  „Wołomin”  i  „Czysty  Wołomin”,  stronie
internetowej  Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz
Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  oraz  na  portalu  Youtube,  oraz  portalach
społecznościowych Gminy Wołomin jak również  Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie (tj. Facebook,
Instagram, Youtube).

V. Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny

1. Dane  Uczestników  konkursu  będą  chronione  zgodnie  z  Rozporządzeniem  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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz ustawą o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.
1781). 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) –
dalej: RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby konkursu jest  Burmistrz
Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 
2)  W  Urzędzie  Miejskim  w  Wołominie  jest  powołany  Inspektor  Danych  Osobowych.  
Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 
3) Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz
rozstrzygnięcia  Konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a
RODO; 
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4)  Odbiorcą  pozyskanych  przez  Organizatora  danych  osobowych  w  zakresie  zawartym
w  formularzu  zgłoszeniowym  oraz   Pracy  Konkursowej  jest  komisja  konkursowa
(naprzemiennie zwana jury)  powołana przez Burmistrza Wołomina oraz firma świadcząca
usługę na rzecz Administratora danych: dostawca platformy służącej do obsługi Konkursu,
której dane zostały powierzone:  Euro Innowacje Software Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
5) Odbiorcą danych w zakresie nazwy drużyny oraz danych zawartych w Pracy Konkursowej
w szczególności wizerunku i głosu oraz imienia i nazwiska każdego z uczestników konkursu
są  użytkownicy  strony  internetowej  www.wolomin.org,  profilu  „Wołomin”  i  „Czysty
Wołomin”,  strony internetowej  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp.  z  o.o.
oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  oraz  portalu  Youtube,  oraz  portali
społecznościowych  Gminy  Wołomin  jak  również   Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania
w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  (tj.  Facebook,
Instagram, Youtube). 
6) W przypadku zwycięskich prac odbiorcą danych w zakresie imienia, nazwiska , nazwy
drużyny oraz danych zawartych w Pracy Konkursowej w szczególności wizerunku i głosu
każdego  z  uczestników  konkursu  są  użytkownicy  strony  internetowej  www.wolomin.org,
profilu  „Wołomin”  i  „Czysty  Wołomin”,  stronie  internetowej  Miejskiego  Zakładu
Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie oraz na
portalu Youtube, oraz portalach społecznościowych Gminy Wołomin jak również  Miejskiego
Zakładu  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Domu  Kultury
w Wołominie (tj. Facebook, Instagram, Youtube).
7). Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych  danych  osobowych,  -  żądania  usunięcia  swoich  danych  osobowych,
w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów
przetwarzania,  w  tym  również  obowiązku  archiwizacyjnego  wynikającego  z  przepisów
prawa. 
9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania
danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie
będą podlegać profilowaniu. 
10)  W związku  z  umieszczeniem Pracy konkursowej  na  portalu  Youtube,  dane  osobowe
zawarte w Pracy konkursowej mogą być przekazywane do państw trzecich. 
11)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału  w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody na ich przetwarzanie  będzie
brak możliwości udziału w konkursie.

3.  Nie  dostarczenie  dokumentów,  o  których  mowa  w  rozdziale  II  pkt  6  lub  brak
któregokolwiek  z  podpisów  na  nich  wymaganych  spowoduje  brak   możliwości  udziału
w konkursie.

VI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy,  którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną  zdyskwalifikowani.  Od  decyzji  
o zdyskwalifikowaniu nie przysługuje odwołanie. 

2. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
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3. Regulamin  konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
www.wolomin.org.  W  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Konkurs  nie  jest  "grą  losową"  w  rozumieniu  ustawy  z  19  listopada  2009  r.  o  grach
hazardowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  847  ze  zm.)  oraz  nie  narusza  postanowień  tej
Ustawy. 

5. Dane  Uczestników  konkursu  będą  chronione  zgodnie  z  ustawą  o  Ochronie  Danych
Osobowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1781)  oraz  RODO.  Uczestnikom  konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści  swoich  danych  oraz ich poprawiania,  w tym celu
powinni  się  oni  skontaktować  z  Organizatorem,  który  jest  administratorem  danych  
w rozumieniu ustawy Ochronie Danych Osobowych i RODO. Regulamin wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
w  każdym  czasie  bez  podania  przyczyny,  o  ile  nie  naruszy  to  już  nabytych  praw
Uczestników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo
przez Organizatora. Zmiana regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki
był ogłoszony regulamin.

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieterminowe  dostarczenie  Prac
konkursowych  spowodowane  problemami  technicznymi  nieleżącymi  po  stronie
Organizatora.

7. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 47 w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Kamera! Akcja! Segregacja!”

NAZWA DRUŻYNY

LIDER/PRZEWODNICZĄCY DRUŻYNY
(osoba pełnoletnia)

SKŁAD DRUŻYNY

KONTAKT
Telefon/e-mail Lidera Drużyny

Oświadczenie

Lider drużyny w osobie ………………………………………......(imię i nazwisko) oświadcza,
że  drużyna  w  składzie………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…  (imię  i  nazwisko
każdego  z  członków  rodziny/drużyny)  jest  spokrewniona  i  stanowi  rodzinę  oraz  prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe na terenie gminy Wołomin. 

Oświadczam ponadto, że praca złożona w ramach konkursu  została wykonana samodzielnie
przez rodzinę/drużynę i nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich
ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
W przypadku zwycięskiej pracy Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację moich danych
w zakresie imienia i nazwiska. 

………………………..…………………………………….
                                                                                                      data i podpis Lidera Drużyny 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Kamera! Akcja! Segregacja!”

Wołomin, dn. …..............................................

OŚWIADCZENIE 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Burmistrza  Wołomina  z  siedzibą  w  Wołominie,
ul.  Ogrodowa  4,  05-200  Wołomin,  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu
zgłoszeniowym do konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  (Załącznik  nr  1  Regulaminu)
oraz Pracy Konkursowej w szczególności wizerunku i głosu w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia  oraz  rozstrzygnięcia  konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  Wyrażenie
zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

…………………….............…………………………
(data i czytelny podpis Lidera/Uczestnika Konkursu)

OŚWIADCZENIE 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
w związku z art.  81 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1231  ze  zm.)  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne
wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  przez  Burmistrza  Wołomina   moich  danych
osobowych  zawartych  w  Pracy  Konkursowej  w  szczególności  wizerunku  oraz  głosu  jak
również  imienia  i  nazwiska  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  oraz
rozstrzygnięcia konkursu „Kamera! Akcja! Segregacja!”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

………………………...........…………………………

(data i czytelny podpis Lidera/Uczestnika Konkursu)

Niniejsza zgoda:
1) jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
2) obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
3) dotyczy  wszelkich  danych  osobowych  umieszczonych  w  Pracy  Konkursowej

w szczególności wykorzystania wizerunku oraz głosu w spocie (materiale filmowym)
z  możliwością  umieszczenia  materiału  (filmu  oraz  zdjęć)  na  stronie  internetowej
www.wolomin.org,  profilu  „Wołomin”  i  „Czysty  Wołomin”,  stronie  internetowej
Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Domu
Kultury  w  Wołominie  oraz  na  portalu  Youtube,  oraz  portalach  społecznościowych
Gminy Wołomin jak również  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  (tj.  Facebook,  Instagram,  Youtube)
w zakresie promocji właściwych postaw ekologicznych i wiedzy dotyczącej prawidłowej
segregacji odpadów.

4) dotyczy wykorzystywania  danych  zawartych  w Pracy Konkursowej  w szczególności
wizerunku i głosu jak również imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Gminy
Wołomin.

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

8



Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Administratora danych:
1. do  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu

Kultury w Wołominie mojego wizerunku i przetwarzanie go w zakresie dotyczącym
wykorzystania  przez  Miejski  Zakład  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz
Miejski Domu Kultury w Wołominie, w spocie (materiale filmowym) z możliwością
umieszczenia materiału (filmu oraz zdjęć).

2. do  Administratorów  portali  Facebook,  Instagram,  Youtube  mojego  wizerunku
i przetwarzania go zgodnie z zasadami określonymi przez tych administratorów którzy
po  przekazaniu  mojego  wizerunku  przez  Administratora  danych  staną  się  ich
Administratorem.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne organizacje,
którym Urząd Miejski w Wołominie może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą
do  nich:  podmioty  zewnętrzne  wspierające  Administratora  danych  w  świadczeniu
usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).

 …………………….............…………………………

(data i czytelny podpis Lidera/Uczestnika Konkursu)
 W  przypadku  przyznania  nagrody  lub  wyróżnienia  wyrażam  zgodę  na  publikację  za
pośrednictwem dowolnego medium swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,
nazwy  drużyny  oraz  wizerunku  podczas  wręczania  nagród  oraz  w  innych  materiałach
promocyjnych gminy Wołomin 

 …………………….............…………………………

(data i czytelny podpis Lidera/Uczestnika Konkursu)

 ZAŁĄCZNIK NR 2 MUSI BYĆ ZŁOŻONY  PRZEZ KAŻDĄ Z OSÓB BIORĄCĄ
UDZIAŁ W KONKURSIE. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA (RODO):

Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) –
dalej: RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby konkursu jest  Burmistrz
Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 
2)  W  Urzędzie  Miejskim  w  Wołominie  jest  powołany  Inspektor  Danych  Osobowych.  
Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 
3) Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz
rozstrzygnięcia  Konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a
RODO; 
4)  Odbiorcą  pozyskanych  przez  Organizatora  danych  osobowych  w  zakresie  zawartym
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w  formularzu  zgłoszeniowym  oraz   Pracy  Konkursowej  jest  komisja  konkursowa
(naprzemiennie zwana jury)  powołana przez Burmistrza Wołomina oraz firma świadcząca
usługę na rzecz Administratora danych: dostawca platformy służącej do obsługi Konkursu,
której dane zostały powierzone:  Euro Innowacje Software Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
5) Odbiorcą danych w zakresie nazwy drużyny oraz danych zawartych w Pracy Konkursowej
w szczególności wizerunku i głosu oraz imienia i nazwiska każdego z uczestników konkursu
są  użytkownicy  strony  internetowej  www.wolomin.org,  profilu  „Wołomin”  i  „Czysty
Wołomin”,  strony internetowej  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp.  z  o.o.
oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  oraz  portalu  Youtube,  oraz  portali
społecznościowych  Gminy  Wołomin  jak  również   Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania
w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  (tj.  Facebook,
Instagram, Youtube). 
6) W przypadku zwycięskich prac odbiorcą danych w zakresie imienia, nazwiska , nazwy
drużyny oraz danych zawartych w Pracy Konkursowej w szczególności wizerunku i głosu
każdego  z  uczestników  konkursu  są  użytkownicy  strony  internetowej  www.wolomin.org,
profilu  „Wołomin”  i  „Czysty  Wołomin”,  stronie  internetowej  Miejskiego  Zakładu
Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie oraz na
portalu Youtube, oraz portalach społecznościowych Gminy Wołomin jak również  Miejskiego
Zakładu  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Domu  Kultury
w Wołominie (tj. Facebook, Instagram, Youtube).
7). Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych  danych  osobowych,  -  żądania  usunięcia  swoich  danych  osobowych,
w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów
przetwarzania,  w  tym  również  obowiązku  archiwizacyjnego  wynikającego  z  przepisów
prawa. 
9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania
danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie
będą podlegać profilowaniu. 
10)  W związku  z  umieszczeniem Pracy konkursowej  na  portalu  Youtube,  dane  osobowe
zawarte w Pracy konkursowej mogą być przekazywane do państw trzecich. 
11)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału  w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody na ich przetwarzanie  będzie
brak możliwości udziału w konkursie.

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Kamera! Akcja! Segregacja!”
Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka 

Wołomin, dn. …..............................................

10



OŚWIADCZENIE 1
Ja niżej podpisany/a*………………………………………….…………..…………..............,  

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz wyrażam zgodę na 
uczestnictwo dziecka: ............................................................................................. w Konkursie
„Kamera! Akcja! Segregacja!” organizowanym przez Gminę Wołomin.

                               ……………………………............................................................................
 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Burmistrza  Wołomina  z  siedzibą  w  Wołominie,
ul.  Ogrodowa  4,  05-200  Wołomin,  danych  osobowych  mojego
dziecka:..............................................................zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  do
konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  (Załącznik  nr  1  Regulaminu)  oraz  Pracy
Konkursowej  w  szczególności  wizerunku  i  głosu  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  do
przeprowadzenia  oraz  konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  Wyrażenie  zgody  jest
dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
wycofaniem. 

………………………………………….............…………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
w związku z art.  81 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1231  ze  zm.)  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne
wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  przez  Burmistrza  Wołomina   danych  osobowych
mojego  dziecka:..................................................................  zawartych  w  Pracy  Konkursowej
w  szczególności  wizerunku  oraz  głosu  jak  również  imienia  i  nazwiska  w  związku
z dokonanym  nagraniem  w ramach konkursu „ Kamera! Akcja Segregacja!”. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

……………………………………………...........…………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika konkursu)

Niniejsza zgoda:
1) jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
2) obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
3) dotyczy  wszelkich  danych  osobowych  umieszczonych  w  Pracy  Konkursowej

w szczególności wykorzystania wizerunku oraz głosu w spocie (materiale filmowym)
z  możliwością  umieszczenia  materiału  (filmu  oraz  zdjęć)  na  stronie  internetowej
www.wolomin.org,  profilu  „Wołomin”  i  „Czysty  Wołomin”,  stronie  internetowej
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Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Domu
Kultury  w  Wołominie  oraz  na  portalu  Youtube,  oraz  portalach  społecznościowych
Gminy Wołomin jak również  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
oraz  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Wołominie  (tj.  Facebook,  Instagram,  Youtube)
w zakresie promocji właściwych postaw ekologicznych i wiedzy dotyczącej prawidłowej
segregacji odpadów.

4) dotyczy wykorzystywania  danych  zawartych  w Pracy Konkursowej  w szczególności
wizerunku i głosu w materiale promocyjnym Gminy Wołomin.

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu
końcowego,  lecz  nie  w  formach  obraźliwych  lub  ogólnie  uznanych  za  nieetyczne.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Administratora danych mojego dziecka :
1. do  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu

Kultury w Wołominie mojego wizerunku i przetwarzanie go w zakresie dotyczącym
wykorzystania  przez  Miejski  Zakład  Oczyszczania  w  Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz
Miejski Domu Kultury w Wołominie, w spocie (materiale filmowym) z możliwością
umieszczenia materiału (filmu oraz zdjęć).

2. do Administratorów portali Facebook, Instagram, Youtube mojego wizerunku mojego
dziecka  i  przetwarzania  go  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  tych
administratorów  którzy  po  przekazaniu  mojego  wizerunku  przez  Administratora
danych staną się ich Administratorem.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne organizacje,
którym Urząd Miejski w Wołominie może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą
do  nich:  podmioty  zewnętrzne  wspierające  Administratora  danych  w  świadczeniu
usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).

……………………………………………..........…………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika konkursu)

W  przypadku  przyznania  nagrody  lub  wyróżnienia  wyrażam  zgodę  na  publikację  za
pośrednictwem  dowolnego  medium   danych  osobowych  wyżej  wymienionego  dziecka
w postaci imienia, nazwiska, nazwy drużyny oraz wizerunku podczas wręczania nagród oraz
w innych materiałach promocyjnych gminy Wołomin 

 ……………………............…………………………

(data i czytelny podpis Lidera/Uczestnika Konkursu)
ZAŁĄCZNIK NR 3  MUSI BYĆ ZŁOŻONY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO DLA KAŻDEJ NIEPEŁNOLETNEJ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W 
KONKURSIE. 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO):

Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,
informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby konkursu jest  Burmistrz
Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 
2)  W  Urzędzie  Miejskim  w  Wołominie  jest  powołany  Inspektor  Danych  Osobowych.  
Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 
3) Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz
rozstrzygnięcia  Konkursu  „Kamera!  Akcja!  Segregacja!”  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.
a RODO; 
4)  Odbiorcą  pozyskanych  przez  Organizatora  danych  osobowych  w  zakresie  zawartym
w  formularzu  zgłoszeniowym  oraz  Pracy  Konkursowej  jest  komisja  konkursowa
(naprzemiennie zwana jury) powołana przez Burmistrza Wołomina.  oraz firma świadcząca
usługę na rzecz Administratora danych: dostawca platformy służącej do obsługi Konkursu,
której dane zostały powierzone:  Euro Innowacje Software Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
5)  Odbiorcą  danych  w  zakresie  nazwy  drużyny  oraz  zawartych  w  Pracy  Konkursowej
w szczególności wizerunku i głosu każdego z uczestników konkursu są użytkownicy strony
internetowej www.wolomin.org, profilu „Wołomin” i „Czysty Wołomin”, strony internetowej
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie  oraz  portalu  Youtube,  oraz  portali  społecznościowych  Gminy Wołomin  jak
również  Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie (tj. Facebook, Instagram, Youtube). 
6) W przypadku zwycięskich prac odbiorcą danych w zakresie  imienia,  nazwiska  nazwy
drużyny oraz danych zawartych w Pracy Konkursowej w szczególności wizerunku i głosu jak
również  imienia  i  nazwiska  każdego  z  uczestników  konkursu  są  użytkownicy  strony
internetowej www.wolomin.org, profilu „Wołomin” i „Czysty Wołomin”, stronie internetowej
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. oraz Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie oraz na portalu Youtube, oraz portalach społecznościowych Gminy Wołomin
jak  również   Miejskiego Zakładu  Oczyszczania  w Wołominie  sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego
Domu Kultury w Wołominie (tj. Facebook, Instagram, Youtube).
7). Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych  danych  osobowych,  -  żądania  usunięcia  swoich  danych  osobowych,
w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów
przetwarzania,  w  tym  również  obowiązku  archiwizacyjnego  wynikającego  z  przepisów
prawa. 
9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania
danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie
będą podlegać profilowaniu. 
10)  W związku  z  umieszczeniem Pracy konkursowej  na  portalu  Youtube,  dane  osobowe
zawarte w Pracy konkursowej mogą być przekazywane do państw trzecich. 
11)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału  w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody na ich przetwarzanie  będzie
brak możliwości udziału w konkursie.
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12)  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne organizacje, którym
Urząd  Miejski  w  Wołominie  może  ujawnić  Pani/Pana  dane  osobowe.  Należą  do  nich:
podmioty  zewnętrzne  wspierające  Administratora  danych  w  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).
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