
 

  

W GMINIE KOCHANOWICE 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

promującego szczepienia przeciw COVID-19  

pod hasłem „Zaszczep się i wygraj”  

  

 I.  Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kochanowice.   

2. Uczestnicy konkursu: pełnoletni mieszkańcy Gminy Kochanowice, którzy zaszczepią się 

przeciw COVID-19 w terminie od 05.08.2021 r. do 02.10.2021 r.  

3. Konkurs jest organizowany w ramach działań promocyjnych zleconych decyzją Wojewody 

Śląskiego i ma na celu promocję Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.  

  

II.  Cel konkursu:   

1. Promowanie szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Kochanowice.  

  

III.  Ramy czasowe  

1. Konkurs trwa od dnia 05.08.2021 r. do dnia 02.10.2021 r.  

IV.  Sposób zgłaszania się uczestników  

1. Do konkursu mogą przystąpić pełnoletni mieszkańcy zameldowani w Gminie Kochanowice, 

którzy zakończyli proces szczepienia przeciw COVID-19, czyli w terminie od dnia 5 sierpnia 

2021 r. do dnia 2 października 2021 r. otrzymali zarówno pierwszą, jak i drugą dawkę jednego  

z preparatów firm: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę 

Johnson&Johnson i zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy Kochanowice.  

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą zgłosić się do Urzędu Gminy Kochanowice 

w terminie od 05.08.2021 r. do 04.10.2021 r., z dokumentem potwierdzającym przyjęcie 

szczepionki przeciw COVID-19, w celu podpisania zgłoszenia udziału w konkursie.   

 

V.  Zasady nagradzania i rodzaje nagród  

1. Nagrody dla zwycięzców konkursu będą zapewnione przez organizatora konkursu.  

2. W konkursie ufundowane będą 3 nagrody – 1 hulajnoga elektryczna o wartości 2.500 zł oraz 2 

bony prezentowe każdy o wartości 1.500,00 zł na zakup sprzętu RTV/AGD ponadto każdy 

uczestnik konkursu w chwili składania zgłoszenia otrzyma drobny upominek promocyjny.  

3.  Losowanie zwycięzców oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 06.10.2021 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy w Kochanowicach ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice.  

O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

4.  W konkursie jedna osoba może wylosować tylko jedną nagrodę. 



5. Osoby wygrane są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Gminy w Kochanowicach kserokopii 

„Unijnego Certyfikatu COVID” celem otrzymania nagrody. 

6. Zwycięzcy, którzy nie odbiorą nagród do dnia 15 października 2021 r., tracą prawo do 

nagrody. W takim przypadku w dniu 19 października 2021 r. o godzinie 12.00 wśród 

nienagrodzonych uczestników konkursu odbędzie się kolejne losowanie nieodebranych 

nagród.   

  

VI.  Pozostałe ustalenia  

1. Podpisanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza potwierdzenie znajomości regulaminu 

konkursu oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.   

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  

4. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podanie przyczyn.  

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kochanowice pod numerem 

telefonu 34 353 31 00 w. 132 lub 664 054 213.    

  

VII.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy w Kochanowicach, ul. 

Wolności 5, 42-713 Kochanowice 

2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., w celu: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kochanowicach na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

b) realizacji zawartych przez Urząd Gminy w Kochanowicach umów z kontrahentami 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w 

Kochanowicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Kochanowice 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator 

pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 



5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów 

określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 

przepisach prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora — przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy  

w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie 

obowiązujące prawo, 

e) do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu 

skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub  

z Inspektorem Danych Osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, 

a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi 

kieruje się Urząd Gminy jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych 

Osobowych. 

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

10.  Wizerunek oraz imię i nazwisko laureata konkursu będą umieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Gminy www.kochanowice.pl, oraz w Wieściach Gminnych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa  

w konkursie.  

 


