
Prezydent Miasta Swidnicy
oglasza i zaprasza do udziału w konkursie

NA NAJŁApNI&} pRtrsTRoJoNY r oŚwIE:rLCI$Y
DOM t BAL*(O!{

1. Cęlem konkursu jest podniesięnię estetyki miasta Świdnicy w okresie Świąt Bożego

Narodzenia oraz Nowego Roku.

2. W konkursie mogą wziąc udział wszyscy mieszkańcy miasta Świdnicy, kt&zy w sposób

szczegolny upiększą swój dom/ba1kon/bramę/ogród z okazji nadchodzących Świąt

Bozego Narodzenia, zav,ryjątkiem zwycięzcy konkursu w roku 2020.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne

lub telefoniczne zgłoszenie domu,/balkonu/bramy z podaniem: imienia i nazwiska

zgłaszająceto, adresu obiektu oraz kontaktowego numeru telefonu. Zgłoszenia dokonaó

moŻe Ęlko osoba, której posesji/balkonu/bramy zgłoszenie dotyczy _ nie ma mozliwości

zgłaszania dekoracji bez bezpoŚredniej zgody właściciela posesji/balkonr-/bramy.

ZgŁoszenia będą przyjmowane do dnia 19 grudnia 2021 r. pod numerem telefonu:

74 856-28-98 lub drogą e-mailową na adres: a.goreon@um.swidnica.pl

4. Rozstrz1lgnięcie nastąpi po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich zgłoszonych

domów/obiektów przez komisję konkursową powołaną przęz Prezydenta Miasta

Świdnicy.

5. Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, technikę wykonania oraz estetykę

dekoracji.

6. Komisja zastrzega prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby uczestników

(poniżej 4 osób w każdej kategorii).

7. Komisja ptzyzna nagrody w dwóch kategoriach:

a) najładniej przystrojony i oświetlony dom/brama/ogrod

b) najładniej przystrojony i oświetlony balkon

8. ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 18.00

w WieĘ Ratuszowej (I piętro).

8. Laureatom zostaną przyznane nagrody włącznej wysokości l 500 Zł.

9. organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych z podaniem

adresu po se sj i/balkonu/obiektu, którego zdj ęcie doty czy .

10. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne zwrazeniem zgody naprzetwarzanie

danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu

w celu uczestnictwa w konkursie*.



x) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201'61679

z dnia}7 kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwtązku zprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lwB (4.5.2016 L 119138 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Swidnica, w imieniu
której dziaŁa Prezydent Miasta Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel.74
856-28-00, fax 7 4 856-87 -21.

- W Urzędzie Miejskim w Swidnicy vłyznaczony
kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@um.swidnica.pl.;

został Inspektora ochrony Danych. Dane
tę|.74l856 28 23, adres e-mail:

- Pani/Pana dane osobowe' w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres zalnieszkania,
numer telefonu' przetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. d RoDo w celu związanym
z otganizacją konkursu ,,Na najładniej przystrojony i oświetlony dom i balkon'' nie dłużej
niż jest to niezbędne dla prawidłowej realrizacjt celu przetwarzania

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne.
- nie wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nanvisko,
adres zamieszkania, numer telefonu skutkować będzie brakiem możliwoŚci uczestnictwa
w konkursie,Na najładniej przystrojony i oświetlony dom i balkon''.

- posiada Pani/Pan:
> na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
> na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PaniiPana danych osobowych 

**;

> na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwatzanta
danych osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo
*t<*.

> prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy
RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
> w związku z art. 17 ust. 3 lit. b' d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
> prawo do przenoszetla danych osobowych' o którym mowa w art. 20 RoDo;
> na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przelwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art. ó ust. 1 lit. c
RODO.

A' Gorgoń


