
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.933.2020 Burmistrza Miasta I Gminy Olkusz z dnia 05.02.2020 r. 

REGULAMIN 
 

Konkursu  „EKO-nomiczny dom” 
 

Konkurs dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz 
 

§ 1 Definicje 
 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
 

1. „Konkurs” – konkurs na najbardziej  „EKO-nomiczny dom” prowadzony na zasadach określonych 
niniejszym regulaminem - współfinansowany z projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń 
grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe I biomasę” w 
ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.   

2. „Organizator” – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz .  
3. „Uczestnicy” –  osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Olkusz będące właścicielami lub 

współwłaścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie Gminy Olkusz.   
4. „Laureaci” – Uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego, ewent. 

wyróżnieni w Konkursie 
5. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 

 
§ 2 Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Olkusz, 

będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie 
Gminy Olkusz . 

3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem serwisu: www.umig.olkusz.pl. 
4. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 10.02.2020 r. do 10.04.2020 r. przez Urząd Miasta i Gminy 

w Olkuszu, Wydział Ochrony Środowiska I Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu w zakresie jego 

przeprowadzenia. 
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 

§ 3 Zasady zgłoszenia udziału w Konkursie 

 
1. Celem Konkursu jest nagrodzenie właścicieli budynków mieszkalnych za zastosowane w tych 

budynkach rozwiązania oszczędzające wodę i energię, wykorzystujące energię odnawialną, 
ekologiczne formy ogrzewania itp. Ocenie podlegać będzie rodzaj oraz liczba zastosowanych w 
danym budynku rozwiązań chroniących środowisko. 

2. Informacja o Konkursie będzie opublikowana na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl. oraz w 
Przeglądzie Olkuskim. 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
1) Zgłoszenia do Konkursu właścicieli “EKO-nomicznych” budynków mieszkalnych zlokalizowanych 

na terenie miasta i gminy Olkusz można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 
lub przesyłać na adres e-mailowy  ag.solecka@umig.olkusz.pl, w terminie od 17.02.2020 r. do 
10.03.2020 r. do godz. 15:00 w formie wypełnionego formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu)  

2) Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez Uczestnika zgodę na przetwarzanie jego danych 
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osobowych (w związku z RODO) (załącznik nr 2 do Regulaminu).  
3) Brak w/w zgody skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia. 
4) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Oranizatora oraz członkowie Komisji 

konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 

§ 4 Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
 
1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dokona oceny zgłoszonych 

rozwiązań na podstawie wizji w budynkach zgłoszonych do Konkursu, w okresie od 11.03.2020 r. do 
27.03.2020 r.  

2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca, według ilości punktów przyznanych przez 
Komisję konkursową. Komisja może przyznać również wyróżnienia w Konkursie. 

3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora telefonicznie lub 
na podany adres e-mailowy. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl. oraz w 
Przeglądzie Olkuskim. 

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się najpóźniej do dnia 10.04.2020 r.  
 

§ 5 Nagrody 
 

1. Nagrody w Konkursie współfinansowano z projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w 
Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w ramach 
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej emisji.   

2. Organem przekazującym nagrody jest Organizator. 
3. Nagrody pieniężne w wysokości: 

I miejsce   - 2000 zł, 
II miejsce  - 1500 zł, 
III miejsce - 1000 zł, 
wyróżnienia –  500 zł każde, 
będą rozdane według największej ilości punktów przyznanych przez Komisję konkursową. 

4. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.  
 

§ 6 Ochrona danych osobowych 
 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w zakresie wskazanym 

w Regulaminie. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 

niezbędny do udziału w Konkursie. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 
1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie jest jedynym 

dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Regulamin nin. udostępniony będzie na stronie www.umig.olkusz.pl. Dodatkowe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu 32 6260174. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu „EKO-nomiczny dom” 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

  

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu   

  

 

  

 

Dane kontaktowe :  

  

- adres e-mail   

- nr telefonu  

  

  

Adres budynku mieszkalnego zgłoszonego do 

Konkursu  

 

  

  

Zastosowane rozwiązania chroniące 

środowisko  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 
 

 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w budynku mieszkalnego.  

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

3. Oświadczam, że zapewnię dostęp Komisji Konkursowej do budynku mieszkalnego oraz zastosowanych w nim 

urządzeń I rozwiązań zgłoszonych w Konkursie. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na 

potrzeby przeprowadzenia konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora, w tym na publikację nagrodzonych rozwiązań na 

stronie internetowej Gminy Olkusz oraz w prasie lokalnej. 

5. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Olkusz. 

 

 

 

                                                                                 ___________________________________________  
                                                                                                                              Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu „EKO-nomiczny dom” 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych 

 W związku z realizacją 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 
tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Olkuszu  jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz. 

2. W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się telefonicznie (32) 6260125 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
j.cieslik@umig.olkusz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze, realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie udzielonej przez 
Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych 
umów podpisanych z Gminą Olkusz przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

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

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku, gdy:  
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
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 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki:  

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki:  
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w 
pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 
Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

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 właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

                                                                                 ___________________________________________  
                                                                                                                              Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 


