Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2021
Starosty Dzierżoniowskiego
z dnia 14 października 2021 r.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
PN. „CO MOŻESZ ZROBIĆ DLA POPRAWY JAKOŚCI
POWIETRZA?”
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu pod nazwą „Co możesz zrobić dla poprawy
jakości powietrza?”, zwanego dalej „Konkursem” jest Starosta Dzierżoniowski,
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wydziałem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie Konkursu oraz kontakt
z jego uczestnikami jest Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Dzierżoniowie.
4. Konkurs prowadzony jest w ramach działań edukacyjnych dotyczących poprawy
jakości powietrza.
§ 2.
Uczestnicy konkursu
1. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, zwane są dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu
Powiatu Dzierżoniowskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 osób, które
będą ją reprezentować.
3. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie indywidualnie bądź tworząc zespół złożony
maksymalnie z trzech osób.
4. Wytypowany zespół będzie rozpatrywany jako jedno zgłoszenie szkoły.
5. Każdy z Uczestników powinien być objęty opieką nauczyciela.
6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
§ 3.
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
2) zaangażowanie młodzieży w działania mające na celu poprawę jakości powietrza,
3) propagowanie i kształtowanie zachowań proekologicznych,
4) zachęcenie do działalności na rzecz czystego powietrza, a tym samym poprawę
jakości życia mieszkańców powiatu i stanu środowiska.
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§ 4.
Zasady szczegółowe
Uczestnik Konkursu ma za zadanie przygotować filmowy spot przedstawiający
możliwości pozytywnego działania człowieka dla poprawy jakości powietrza,
w oparciu o autorski pomysł.
Filmowy spot należy dostarczyć wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym,
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu:
1) na nośniku (np. płyta CD, pendrive) osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów,
2) internetowo ( w formie linku lub pliku) na adres: promocja@pow.dzierzoniow.pl.
Każde złożone zgłoszenie powinno być opatrzone napisem: Konkurs na wykonanie
spotu filmowego pn. „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”
Każdy uczestnik może przygotować tylko jeden spot filmowy i zgłosić go do Konkursu
tylko raz.
Maksymalna długość spotu to 2 minuty.
Dopuszczalna jest dowolność urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz
wykorzystanych do realizacji spotu.
§ 5.
Terminy
Czas trwania Konkursu: od 15 października do 12 listopada 2021 roku
do godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2021 roku. Komisja zastrzega
sobie prawo przyznawania miejsc ex equo.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą mailową.
Ogłoszenie wyniku Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu
Dzierżoniowskiego (www.pow.dzierzoniow.pl) oraz na powiatowym profilu portalu
społecznościowego Facebook (Powiat Dzierżoniowski).
§ 6.
Kapituła konkursu
Wyboru zwycięskich prac w Konkursie dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę:
1) treść spotu filmowego,
2) zgodność z tematem Konkursu,
3) estetykę projektu,
4) oryginalność pomysłu,
5) technologię wykonania.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 7.
Nagrody
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu
Dzierżoniowskiego (www.pow.dzierzoniow.pl) oraz na powiatowym profilu portalu
społecznościowego Facebook (Powiat Dzierżoniowski).

2. Organizator przewiduje nagrody finansowe dla zdobywców pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca w wysokości:
1) I miejsce – 500 zł,
2) II miejsce – 300 zł,
3) III miejsce – 200 zł.
3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
w dniu 30 listopada 2021 roku.
4. W przypadku nie odebrania nagród podczas sesji będzie zapewniona możliwość ich
odbioru w terminie do dnia 10.12.2021 r. w pok. 118 budynku Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, a w przypadku nie odebrania nagród w tym
terminie, nagrody przepadają.
§ 8.
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Szkoła powiatowa, zgłaszająca uczestników Konkursu w trybie określonym
Regulaminem, przetwarza dane osobowe tych uczestników, a także ich opiekunów
prawnych/rodziców w imieniu administratora danych – Starosty Dzierżoniowskiego.
Szkoła dokonująca zgłoszenia w ramach Konkursu jest tym samym podmiotem
przetwarzającym w rozumieniu art. 28 rozporządzenia 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. Urz. UE. L Nr 119, str.1) - zwanym dalej „RODO”.
2. Szkoła, zgłaszając uczestników w trybie określonym Regulaminem, oświadcza
jednocześnie, że:
1) wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
2) poinformuje administratora danych, który wyraża zgodę na korzystanie przez
szkołę zgłaszającą uczestników Konkursu z innych podmiotów przetwarzających,
o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych
podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian,
3) przetwarzać będzie dane osobowe zgromadzone w ramach dokumentacji określonej
Regulaminem wyłącznie w celu organizacji Konkursu; Regulamin Konkursu uznaje
się za polecenie administratora na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę
zgłaszającą uczestników Konkursu,
4) poinformuje administratora danych, przed rozpoczęciem przetwarzania o wszelkich
obowiązkach prawnych, które nakładać będą obowiązek na szkołę w zakresie
przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, chyba,
że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
5) zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
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6) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz uwzględniając
charakter przetwarzania i dostępne mu informacje, będzie pomagać
administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36,
7) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagać
administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
8) w terminie do 12 listopada 2021 r. (godz. 14:00) przekaże administratorowi
danych sporządzone w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznymi podpisami,
oświadczenia opiekunów prawnych (rodziców) uczestników Konkursu wraz
z kartami zgłoszeń oraz usunie wszelkie pozostałe dane osobowe przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu, chyba że prawo nakazywać będzie dalsze
przechowywanie danych osobowych,
9) udostępni administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO oraz umożliwi
administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji (czynności te mogą być
przeprowadzone na wniosek szkoły),
10) niezwłocznie poinformuje administratora, jeżeli jej zdaniem wydane polecenie
stanowić będzie naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa
członkowskiego o ochronie danych,
11) jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności
przetwarzania korzystać będzie z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten
inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych
między administratorem a podmiotem przetwarzającym – w szczególności
obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom
RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających
na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec
administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu
przetwarzającego będzie spoczywać na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu zostały dookreślone
w klauzuli informacyjnej - zob. załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 9.
Postanowienia końcowe
Przesłanie spotu filmowego do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie danych
osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem dostarczonego spotu
filmowego i nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób.
Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu (imię, nazwisko) mogą
zostać opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych

z niniejszym Konkursem. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie
odpowiedzialność ponosi autor grafiki.
4. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieograniczonej w czasie i bezpłatnej
reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik
Konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora
Konkursu nadesłanego przez niego spotu filmowego i wykorzystywanie tego spotu
w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie,
modyfikowanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m. in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń co do liczby i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie
grafiki poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
6. Dalsze informacje o Konkursie można uzyskać za pomocą następujących danych
kontaktowych: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Biuro Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki, Rynek 27,58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 36 62, e-mail:
promocja@pow.dzierzoniow.pl lub Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju
tel. 74 831 68 19.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Powiatowego Konkursu pn. „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z wymogów rozporządzenia 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. Urz. UE. L
Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:
1) administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach konkursu, jest:
Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);
2) dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony
danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200
Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);
3) dane osobowe osób uczestniczących w konkursie, będą przetwarzane w zakresie obejmującym
imię i nazwisko, nazwa szkoły, numer klasy oraz wizerunek na potrzeby uczestnictwa
w ww. konkursie; konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu; dane osobowe nauczyciela/dyrektora szkoły będą przetwarzane
w celu zapewnienia organizacji konkursu, w tym uzgodnień dot. przebiegu konkursu i odbioru
nagród; dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego, będą przetwarzane w celu
udokumentowania dobrowolnie wyrażonej zgody na uczestnictwo osoby małoletniej
w konkursie oraz w celu uzgodnień dot. przebiegu konkursu i odbioru nagród (osoba
małoletnia może wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych);
4) informacja o publikacji i udostępnianiu danych: dane osobowe utrwalone na materiałach
filmowych nadesłanych w ramach konkursu mogą być zwielokrotniane i rozpowszechniane
w celach informacyjnych i promocyjnych – w szczególności na stronie internetowej
www.pow.dzierzoniow.pl, w ramach profilu Powiatu Dzierżoniowskiego (na portalu
społecznościowym Facebook) lub w innych materiałach informacyjno-promocyjnych
na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; dane osobowe, w zakresie wskazanym w pkt 3,
mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz
administratora danych, a także innym uprawnionym odbiorcom;
5) dane osobowe zebrane w ramach konkursu będą przechowywane w celach archiwalnych przez
co najmniej 10 lat po zakończeniu konkursu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania danych
wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) posiada Pani/Pan:
a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych (w tym danych Pani/Pana dziecka) oraz
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania - w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym
zakresie;
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie ww. danych
osobowych narusza przepisy RODO;
7) dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą przetwarzane
w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w tym profilowania („profilowanie”
oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich
wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);
administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe
przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

KARTA ZGŁOSZENIOWA OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONKURSIE

Powiatowy konkurs pn. „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej:
Nr tel. osoby uczestniczącej:
Nazwa szkoły i nr klasy osoby uczestniczącej:
Adres e-mail:
Czy osoba uczestnicząca jest pełnoletnia: TAK / NIE
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
Nr tel. rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna osoby uczestniczącej:
Oświadczam, że:
1) zapoznałam/em z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych oraz
Regulaminem konkursu i zrozumiałam/em ich treść;
2) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego* dziecka przez
administratora danych w zakresie określonym w klauzuli informacyjnej i Regulaminie konkursu;
3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego/osoby małoletniej* – tj. osoby
uczestniczącej w konkursie – której/-go jestem rodzicem/opiekunem prawnym w zakresie wskazanym
w poniższej klauzuli informacyjnej: na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl, w ramach
profilu Powiatu Dzierżoniowskiego na portalu społecznościowym Facebook, w środkach masowego
przekazu (telewizja, prasa) lub innych materiałach informacyjno-promocyjnych (drukowanych lub
audiowizualnych);
4) posiadam zgody osób, których wizerunki lub inne dane osobowe są zawarte w materiałach
nadesłanych w ramach konkursu (w szczególności na fotografiach, materiałach filmowych), do
publikowania i rozpowszechniania tych materiałów w sposób przewidziany w niniejszym konkursie,
a także posiadam pełny zakres majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do tych materiałów;
5) zrealizowałam/em odpowiednio obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13/art. 14 RODO
wobec osób, których wizerunki znajdują się w powyższych materiałach (w szczególności osoby te
zostały poinformowane o celach przetwarzania danych osobowych i prawach jakie im przysługują
oraz o możliwości rozpowszechniania ich wizerunków lub innych danych osobowych, które zostały
zawarte w ww. materiałach przekazanych do publikacji).
Zgody, o których mowa powyżej, odnoszą się do nieodpłatnego, wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo,
czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku mojego/mojego dziecka/uczestnika konkursu
(w szczególności wraz z podaniem nazwy szkoły i numeru klasy) na wszystkich znanych polach eksploatacji,
w tym zamieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych udostępnionych w Internecie,
z zastrzeżeniem, że nie może zostać użyty (wizerunek) w formie lub publikacji obraźliwej, albo w inny sposób
naruszającej dobra osobiste.
* zaznaczyć właściwie

Podpis uczestniczki/uczestnika niepełnoletniej/-go
(dot. osób w wieku co najmniej 13 lat):
____________________
Podpis uczestnika pełnoletniego
(w tym rodzica/opiekuna prawnego
osoby niepełnoletniej): ______________
data, podpis

Podpis nauczyciela
(opiekuna szkolnego):
______________

Podpis i pieczęć
dyrektora szkoły:
______________

