
REGULAMIN KONKURSU 

"Walczę ze smartpożeraczem czasu" 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Piekary Śląskie.  

2. Celem konkursu jest  uświadomienie młodym ludziom ryzyka tzw. „fonoholizmu”.  Działanie ma 

zwrócić uwagę na pozytywne i negatywne skutki używania telefonu oraz szczególne zwrócenie 

uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą uzależnienie od telefonu. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów piekarskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach 

wiekowych: klasy I-III i klasy IV - VII. Każdy uczeń może przesłać jedną pracę. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu techniką dowolną, w formacie nieprzekraczającym 

strony A3 przedstawiającego zagrożenia i sposoby walki  z uzależnieniem od smartfonów. 

5. Do każdej propozycji należy dołączyć czytelnie wypełnione oświadczenie, stanowiące zał. nr 1.  

6. Prace zgłoszone do konkursu musi stanowić oryginalną  pracę  uczestnika.  Nie mogą być 

obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą stanowić 

plagiatu, być kopią lub fragmentem jakiegokolwiek innej pracy. Prace nie mogą być wcześniej 

publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych na 

stronie www.piekary.pl oraz www.facebook.com/piekary.sl/ 

8. Uczestnik konkursu oświadcza, że z chwilą zgłoszenia prac do konkursu, nieodpłatnie przekazuje 

Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do utworu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. W  ramach  przeniesienia  autorskich praw 

majątkowych,  uczestnik  wyraża  zgodę  na  nieograniczone  w  czasie i terytorialnie                    

korzystanie i rozporządzanie utworem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z poźn. zm.), 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu   
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i w czasie przez siebie  wybranym. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje wraz z prawem do dalszego 

przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego 

prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały 

one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje. 

9. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji fizycznej lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta 

Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Walczę ze smartpożeraczem 

czasu”  wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 5.  

10. Termin składania prac upływa: 7  grudnia 2022 

11. Komisję konkursową tworzą pracownicy Biura Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Kancelarii 

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. 

12. Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz przyzna nagrody rzeczowe za  

3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.  

13. Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania. 

14. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Organizatora 

www.piekary.pl. 

15. Nagrodami  za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie w każdej kategorii wiekowej jest atrakcyjny 

sprzęt sportowy oraz zestawy gadżetów promocyjnych.  

16. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę.  

17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.  

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadkach niezależnych 

od organizatora. 

19.  Przetwarzanie danych osobowych: 

a) w związku z udziałem niepełnoletniego uczestnika w konkursie przetwarzane będą jego dane 

osobowe oraz dane osobowe jego rodzica/opiekuna prawnego; 

b) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu „Moje 

ulubione miejsce w Piekarach Śląskich” jest Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 

+48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. dalej zwana „Administratorem”. 48 

(32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl; 

c) w sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych osoby wskazane w lit. a mają prawo 

skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora: drogą 

mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
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wskazany powyżej; Jakakolwiek zmiana osób wyznaczonych na Inspektorów  ochrony danych 

nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu;  

d) administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko,  

numer telefonu, nazwę szkoły i oznaczenie klasy;  

e) uczestnicy konkursu „Walczę ze smartpożeraczem czasu” przyjmują do wiadomości, że 

podanie danych osobowych w zakresie określonym w punkcie 5 jest warunkiem uczestnictwa 

w konkursie, a ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie „Walczę ze smartpożeraczem 

czasu”; 

f) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu wykonania zadań 

związanych z przeprowadzeniem i wyłonieniem zwycięscy konkursu „Walczę ze 

smartpożeraczem czasu” na podstawie: 

- niezbędności przetwarzania w celu realizacji zadania w interesie publicznym polegającego na 

promocji gminy Piekary Śląskie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w myśl postanowień art. 6 

ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

-niezbędności przetwarzania do wykonania umowy - przyrzeczenia publicznego, w myśl 

postanowień art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

- dobrowolnie wyrażonej zgody na upublicznienie danych w sieci Internet, w myśl postanowień 

art. 6 ust.1 lit. a) RODO; 

g) dane osobowe uczestników konkursu „Walczę ze smartpożeraczem czasu” oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres do 5 lat od dnia zakończenia 

konkursu; 

h) dane osobowe osób wskazanych w pkt 17 lit. a zostaną ujawnione: 

• podmiotowi przetwarzającemu - MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-

902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, któremu powierzono prowadzenie strony 

www.piekary.pl oraz jej podstron, 

• Facebook Inc., w związku z opublikowaniem informacji na profilu Urzędu Miasta Piekary 

Śląskie,  

• wszystkim zainteresowanym w związku z upublicznieniem informacji w sieci Internet na 

ww. stronach i portalach. 

i) z uwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników 

FB, w tym Facebook Inc., które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających 

zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. 

podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest 

transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu 



są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: 

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum); 

j) każdemu uczestnikowi oraz jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu 

do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

k) uczestnikom konkursu „Walczę ze smartpożeraczem czasu” oraz ich rodzicom / opiekunom 

prawnym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

l) uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora bezpłatnie zgłoszonej 

w konkursie nazwy/imienia oraz w zakresie w jakim zgłaszane imię/nazwa  stanowić będzie 

przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych uczestnik przenosi nieodpłatnie na 

organizatora autorskie prawa majątkowe do tej nazwy/utworu na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50  ustawy.  

m) osoby, o których mowa w lit. a, mają prawo wycofać zgodę na ujawnienie swoich danych 

w sieci Internet w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano wcześniej; 

n) w oparciu o dane osobowe osób wskazanych w pkt 17 lit. a, Administrator nie będzie 

podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  

w rozumieniu RODO. 
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