REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY I BALKONY WĘGROWA"
1. Cele konkursu
•podniesienie poziomu estetyki Węgrowa,
•aktywizacji mieszkańców miasta,
•wyróżnienie osób zaangażowanych w tworzenie pozytywnego wizerunku miasta.
2. Założenia ogólne
Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
•osoby prywatne /ogrody/
•osoby prywatne / balkony/
•firmy i instytucje /architektura zieleni/
3. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Rada Miejska Węgrowa, Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury oraz
Burmistrz Miasta Węgrowa.
Działania związane z przebiegiem konkursu koordynuje Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty
i Kultury.
4. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Węgrowa oraz firmy i instytucje mające siedzibę
w mieście.
Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie lub w Urzędzie Miejskim w Węgrowie w Biurze Rady
Miejskiej.
Do zgłoszenia należy dołączyć fotografie elektroniczne na adres dorota.seroczynska@wegrow.com.pl
lub w przypadku zgłoszeń w formie tradycyjnej należy dołączyć fotografie w wersji papierowej.
Osobą do kontaktu jest Pani Dorota Seroczyńska tel. 25 308 12 05 wew. 117.
5. Harmonogram
Konkurs jest doroczną i cykliczną imprezą. Otwarcie konkursu ogłasza się na stronie internetowej miasta
i miejscach zwyczajowo przyjętych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez Komisję powołaną przez
Burmistrza Miasta Węgrowa. Po rozstrzygnięciu konkursu osoby prywatne, firmy i instytucje w nim
uczestniczące zostaną powiadomione o czasie i miejscu ogłoszenia wyników.
6. Nagrody
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziane są nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Dopuszcza się rozszerzenie form nagradzania laureatów.

7. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w konkursie jest
Organizator konkursu określony w p.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do uczestnictwa w konkursie.
W ramach jego organizacji będą przetwarzane dane takie jak:
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej pracę;
- jej adres zamieszkania;
- jej numer telefonu.
Informujemy także, iż zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) uczestnikom konkursu przysługują
następujące prawa: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, iż dane osobowe zebrane podczas konkursu przetwarzać będziemy jeszcze
przez okres 3 m-cy po jego zakończeniu, w przypadku laureatów konkursu dane te będą przechowywać
przez czas wymagany w przepisach o rachunkowości.
Jednocześnie informujemy, iż wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można
zgłaszać do powołanego przez Urząd Inspektora Ochrony Danych (IOD) na adres: wegrow@twoj-abi.pl.
Jednocześnie informujemy, iż Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym zgłoszenia skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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