
 

REGULAMIN KONKURSU Promocyjnego 

„Wielki test o Gorzowie” 

I. Organizator 

Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  

II. Uczestnicy 

Mieszkańcy Gorzowa. 

III. Cel konkursu 

1. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej wśród mieszkańców Gorzowa 

2. Zachęcenie do poszukiwania ciekawostek historycznych związanych z miastem. 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi w Wielkim teście o 
Gorzowie oraz opisanie ciekawostki historycznej o mieście. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnik powinien wypełnić kupon dołączony do numeru 5/254 „Gorzowskich 
Wiadomości Samorządowych” poprawnymi odpowiedziami do Wielkiego Testu 
o Gorzowie. W konkursie będą brane pod uwagę kupony, w których przynajmniej 80% 
odpowiedzi będzie poprawna. 

2. Ponadto uczestnik napisze ciekawostkę historyczną o mieście, która być może jeszcze 
nie przedostała się do powszechnej świadomości mieszkańców, wskaże również jej 
źródło, poda swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) 
oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Uczestnik prześle kupon konkursowy na adres Wydziału Promocji i Informacji UM (ul. 
Sikorskiego 3-4) lub dostarczy osobiście do wydziału (II piętro kamienicy „Lamus”). 

4. Termin nadsyłania kuponów upływa 20 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego).  
Tuż po tym terminie odbędzie się spotkanie jury, a 1 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki. 
Będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.gorzow.pl) oraz 
w kolejnym numerze Gorzowskich Wiadomości Samorządowych. 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o przyznanych miejscach 
i wyróżnieniach. 

 

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.  OGŁASZA KONKURS 

„Wielki test o Gorzowie” 



VI. Sposób wyłonienia zwycięzcy: 

Dostarczone kupony zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności odpowiedzi. 
Ciekawostki będą ocenione przez jury w składzie:  

 dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta,  

 dyrektor Archiwum Państwowego, 

 dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta . 

Nagrodzone zostaną najciekawsze zgłoszenia. 

VII. Nagrody: 

Autorzy najciekawszych informacji otrzymają kolejno: 

I miejsce – rower miejski 

II miejsce – hulajnoga elektryczna 

III miejsce – BMW na weekend 

Fundatorami nagród i partnerami konkursu są: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Gorzowie, wspólnie z salonem rowerowym Scott, konsorcjum budowlane ZUE z Krakowa 
oraz salon samochodowy „BMW Bońkowscy”. 

VIII. Postanowienia końcowe 

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
Przetwarzanie danych osobowych uczestnika będzie miało miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) (Dziennik Urzędowy UE Nr L119/1 z dnia 4 maja 
2016r.), dalej zwanego RODO tj. wyrażonej przez niego zgody.  

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 5 RODO. 
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania (poprawiania).  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału  
w konkursie.  

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 
opublikowane na miejskiej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. 

Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 
nadesłanej przez niego ciekawostki. 

 

Załączniki: 

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
2) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w konkursie  



 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Ja niżej podpisany wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Administratora – Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z siedziba 

Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 dla potrzeb niezbędnych do mojego uczestnictwa  

w Konkursie Promocyjnym „Wielki test o Gorzowie”. 

2. Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one 

zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie 

internetowej www.gorzow.pl, oraz w regulaminie konkursu. 

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych 

osobowych i prawie do sprostowania (poprawiania) danych. 

5. Wyrażam zgodę na opublikowane moich danych osobowych (imię i nazwisko) na miejskiej 

stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. 

6. Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie. 

 

 
 
                                                                                  ……………………….....................  
                                                                                                                                               (PODPIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorzow.pl/


Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

KONKURS PROMOCYJNY „WIELKI TEST O GORZOWIE”. 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  

z siedzibą Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4. 

2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować                           

z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu możliwości Pani/Pana 

uczestnictwa w Konkursie Promocyjnym „Wielki test o Gorzowie”.  

Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia 

celu, o którym mowa w pkt. 3, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  

1)  prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;  

2)  prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

8.   Biorąc pod uwagę fakt, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

 

mailto:iod@um.gorzow.pl

