
Regulamin Akcji Promocyjnej  

„Zelowscy pasjonaci” 

 

 
I Idea akcji 

Wyjątkowe miejsca tworzą wyjątkowi ludzie. Gmina Zelów to nie tylko ciekawa historia, 

budynki, ulice, czy urokliwe zakątki przyrodnicze, to przede wszystkim mieszkańcy. Dlatego 

w kalendarzu promocyjnym gminy Zelów na 2021 rok chcemy pokazać Wasze pasje, efekty  

pracy i zaangażowania w to co tworzycie. Oryginalne, kreatywne, te już docenione, ale także 

te czekające jeszcze na swoje przysłowiowe 5 minut – pasje mieszkańców - to one tworzą 

klimat naszej miejscowości, są jej wyróżnikiem i bogactwem kulturowym. Jeśli chcesz 

podzieli się swoimi pasjami, to czekamy właśnie na Ciebie. Zgłoś się do akcji, a my 

pokażemy Twój talent w kalendarzu promocyjnym gminy Zelów na 2021 rok. 

 

II Organizator 
1. Organizatorem akcji jest Burmistrz Zelowa, adres Urząd Miejski w Zelowie,  

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. 

2. Organizator wyznacza Referat Promocji, Informacji i Strategii jako komórkę 

odpowiedzialną za przeprowadzenie akcji. 

3. Referat Promocji, Informacji i Strategii mieści się w Urzędzie Miejskim w Zelowie  

(ul. Żeromskiego 23), pokój nr 123, tel. 44 634 10 00 e-mail: konkursy@zelow.pl  

i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora. 

 

III Cele akcji 
1. Promocja gminy Zelów i jej mieszkańców. 

2. Wspieranie talentów. 

3. Budowanie więzi mieszkańców z gminą. 

 

IV Uczestnicy akcji 
1. Akcja ma charakter gminny i skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców gminy 

Zelów. 

2. Zgłoszenia do udziału w akcji należy nadsyłać w formie zgłoszenia indywidualnego. 

 

V Zasady udziału  
1. Do akcji może zgłosić się każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Zelów, który chce 

podzielić się swoją pasją na kartach kalendarza promocyjnego gminy Zelów na 2021 

rok. 

2. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

a) fotografię przedstawiającą pasję uczestnika; 

b) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu; 

c) wypełnione i podpisane oświadczenie Uczestnika – załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Do udziału w akcji nie będą dopuszczone zgłoszenia, których treść w jakikolwiek 

sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie 

przyjętymi normami społecznymi. 

 

VI Terminy 
1. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2020 r. 
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2. Sposób składania zgłoszeń: 

a) osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  

w Zelowie; 

b) pocztą na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. Na 

przesyłce należy umieścić napis: Akcja „Zelowscy pasjonaci”; 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@zelow.pl. Wysyłając zgłoszenie 

drogą elektroniczną należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy  

z niezbędnymi zgodami/oświadczeniami (dostępnymi w załączniku), całość 

przesłać w formie skanu lub zdjęcia. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę 

Akcja Zelowscy pasjonaci. 

3. Za datę złożenia zgłoszenia do akcji uważa się datę wpływu kompletnego zgłoszenia 

do siedziby Organizatora lub na adres email konkursy@zelow.pl. 

4. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Zelowie po dniu 4 września 2020 

r., nie będą rozpatrywane. 

5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia zgłoszeń, które powstały podczas 

doręczenia przez pocztę, kuriera lub osobiście. 

 

VII Rozstrzygniecie  
1. Jury spośród zgłoszeń wybierze dwanaście. Jednak dopuszcza się możliwość wyboru 

przez Jury mniejszej liczby zgłoszeń. 

2. Jury przy wyborze pod uwagę będzie brało przede wszystkim oryginalność  

i kreatywność zaprezentowanych pasji. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna. 

4. Wybrani uczestnicy akcji otrzymają indywidualne powiadomienia o terminie i miejscu 

sesji fotograficznej podczas której zostaną wykonane zdjęcia wybranej pasji do 

kalendarza promocyjnego gminy Zelów na 2021 rok.  

5. Lista laureatów akcji zostanie podana do wiadomości publicznej. 

 

VIII Prawa autorskie 
1. Każdy Uczestnik zgłaszając się do akcji, oświadcza, że przysługują mu osobiste  

i majątkowe prawa autorskie do zgłoszenia i zawartych w nim dokumentów, fotografii  

i informacji. Wyłącznie Uczestnik będzie odpowiedzialny za zgodność z prawem 

nadesłanych materiałów i poniesie wszelkie konsekwencje ich wykorzystania przez 

Organizatora w ramach akcji. 

2. Fotografie, które zostaną umieszczone w kalendarzu będą własnością Organizatora. 

Organizator będzie posiadał całość majątkowych praw autorskich do fotografii bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji 

znanych w chwili rozstrzygnięcia akcji, a w szczególności:  

a. rozpowszechniania fotografii określoną metodą i w dowolnej ilości celem 

promocji Gminy Zelów, w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową  

w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp. oraz w zakresie 

publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego 

udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet  

lub w innych mediach elektronicznych i nieelektronicznych;  

b. używania i korzystania z fotografii w celach związanych z promocją Gminy 

Zelów, w dowolny sposób;  

c. wprowadzania do pamięci komputera (serwera), utrwalania, zwielokrotniania  

i wprowadzania do obrotu pracy na nośnikach optycznych, magnetycznych  

i innych cyfrowych;  
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d. włączania części lub całości fotografii do utworu multimedialnego lub programu 

komputerowego,  

e. wprowadzenia do obrotu utrwaleń fotografii, w tym utrwaleń w formie plików 

komputerowych zachowanych w dowolnych formatach.  

3. Uczestnik akcji nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu 

publikacji i rozpowszechniania fotografii przez Organizatora na podstawie 

podpisanego formularza zgłoszeniowego i wypełnionego oświadczenia.  

 

 

IX Ochrona danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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) dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679”, informuję się, że przetwarzając 

dane osobowe uczestników akcji „Zelowscy pasjonaci”: 

a) Administratorem danych osobowych uczestnika jest Burmistrz Zelowa z siedzibą  

w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. 

b) Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail) umzelow@zelow.pl, (ePUAP) na elektroniczna 

skrzynkę podawczą na adres //UMzelow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miejski 

w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów – tel. 44/ 634 10 00. 

c) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zelowie jest 

możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 

iod@zelow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: 

//UMzelow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 

23, 97-425 Zelów – tel. 44/ 634 10 00 w. 41. 

d) Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym i w oświadczeniu Uczestnika 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w celu promocji Gminy Zelów i uczestniczenia w akcji „Zelowscy pasjonaci”. 

Przetwarzanie danych uczestnika akcji odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą. 

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

równoznaczne jest z brakiem możliwości uczestniczenia w akcji „Zelowscy 

pasjonaci”. 

f) Odbiorcą danych osobowych uczestnika akcji „Zelowscy pasjonaci” mogą być 

podmioty na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub na podstawie 

udzielonych zgód osób których dane dotyczą oraz członkowie Jury. Ponadto dane 

osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie 

obowiązującym. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne  

z przepisami o ochronie danych osobowych mającymi zastosowanie do celów 

przetwarzania. 

g) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wynikający  

z Rozporządzenia 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. 



h) W związku z przetwarzaniem danych uczestnika akcji „Zelowscy pasjonaci”, 

przysługuje uczestnikowi: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 

2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 

Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),  

na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679), 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 

Rozporządzenia 2016/679), 

5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679), 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 

21 Rozporządzenia 2016/679). 

i) Uczestnikowi akcji „Zelowscy pasjonaci” przysługuje prawo cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

j) Uczestnikowi akcji „Zelowscy pasjonaci” przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uczestnik 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia 2016/679. 

k) Dane osobowe Uczestnika akcji „Zelowscy pasjonaci” nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

X Postanowienia końcowe 
1. Poprzez przystąpienie do akcji uczestnik akceptuje warunki zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszystkie zgłoszenia do akcji pozostają w archiwum Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przeprowadzenia akcji  

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie 

informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.zelow.pl. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie Uczestnika – załącznik nr 2  

 


