„Opowiedz historię związaną z Mysłowicami„
Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem projektu „Opowiedz historię związaną z Mysłowicami” jest Urząd Miasta Mysłowice, z
siedzibą przy ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta.
1.2 Regulamin stanowi podstawę projektu i określa w szczególności zasady i warunki uczestnictwa, prawa
i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności projektu.
1.3 Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu oraz zgodą
na Przetwarzanie Danych Osobowych. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
projekcie.
1.4. Celem konkursu jest wzbudzanie chęci zdobywania i poszerzania wiedzy na temat historii Mysłowic oraz
uczczenie 660 lecia istnienia Miasta Mysłowice.
1.5. Konkurs organizowany jest na terytorium miasta Mysłowice.
2. UCZESTNICY
2.1 Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Mysłowice.
3. BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
3.1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.myslowice.pl,
Facebooku na stronach Mysłowice – profil oficjalny i Mysłowice - wczoraj.
3.2. Koordynatorem konkursu w imieniu organizatorów jest Kancelaria Prezydenta Miasta tel. 32 31-71-234.
4. HARMONOGRAM KONKURSU
4.1. Termin ogłoszenia konkursu 01.062020r.
4.2. Termin nadsyłania prac – do 30.11 2020r. włącznie;
4.3. Termin powiadomienia o przyznaniu nagrody – do 01.01. 2020r.
4.4. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.
4.5. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wygraniu konkursu.
4.6. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne podarunki w postaci gadżetów związanych z miastem Mysłowice.
5. ZASADY, TRYB ZGŁASZANIA, PRZEBIEG KONKURSU
5.1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest opracowanie tematu „Opowiedz historię związaną z Mysłowicami”
w formie opowiadania, z zachowaniem formy pisemnej. Opowieści mogą być autentyczne bądź fikcyjne, ale
muszą nawiązywać do historii, architektury lub wydarzeń związanych z naszym miastem. Pracę konkursową
należy przesłać na adres e-mail: 660lat@myslowice.pl w dniach od 1.06.2020 r. do 30.11.2020 r. wraz z danymi

osobowymi
tj.: imię i nazwisko, numer telefonu. W tytule e-maila należy wpisać: „Opowiedz historię związaną z
Mysłowicami” 5.2. Przesłanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem udzielenia Organizatorowi projektu
zgody PDO (m.in. na publikację oraz wykorzystanie pracy konkursowej w celach związanych z projektem).
5.3. Zgłoszenie do projektu tekstu równoważne jest z oświadczeniem, iż uczestnik jest właścicielem wszelkich
praw autorskich (osobistych, majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi, czyli Urzędowi Miasta
Mysłowice, prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób, bez ograniczeń
czasowych
i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.
5.4. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała
roszczenia dotyczące tekstu zgłoszonego w projekcie. Zgłoszone przez uczestników prace nie mogą naruszać praw
osób trzecich, w szczególności praw z zakresu własności intelektualnej. Praca konkursowa musi być pracą własną,
wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
5.5. Praca konkursowa musi być efektem pracy jednej osoby. Do konkursu nie będą dopuszczone prace zbiorowe.
5.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działanie osób trzecich.
5.7. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika któregokolwiek z wymogów niniejszego regulaminu stanowi
podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ma prawo, w każdym czasie, odrzucić zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem
niniejszego regulaminu.
6. KOMISJA KONKURSOWA
6.1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace wchodzą:
a) . Dyrektor Kancelarii Prezydenta.
b) Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice.
6.2 Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami.
6.3. Zwycięzcy konkursu zostanie przyznany wstęp wolny na wszystkie wydarzenia organizowane przez miejskie
instytucje kultury i sportu takie jak: MOK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2021.
64. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
8. PRAWA AUTORSKIE
8.1. Organizator realizuje obowiązek informacyjny względem Uczestników w zakresie przedstawionym w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8.2. Organizator z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów niniejszego Regulaminu
udostępnia dane osobowe swoich pracowników Uczestnikowi w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł
zawodowy, służbowe dane do kontaktu.
8.3. Organizator oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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, dalej jako „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego Regulaminu.
8.3 Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz wizerunku
do działań marketingowych i promocyjnych Urzędu Miasta Mysłowice.
9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU
9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres Kancelarii
Prezydenta Miasta, w czasie trwania konkursu oraz w terminie 2 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy z dopiskiem

„Opowiedz historię związaną z Mysłowicami”. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data wpływu
reklamacji.
9.2. Prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu konkursu przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.
9.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji oraz dokładny
adres i wskazanie przyczyn reklamacji.
9.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w terminie 2 dni roboczych od dnia ich doręczenia.
9.5. Decyzja organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji organizatorów
zostanie powiadomiony listem poleconym na adres uczestnika podany w reklamacji.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Zasady konkursu określa wyłącznie regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10.2. Regulamin konkursu dostępny jest w czasie trwania konkursu na stronie internetowej organizatorów oraz
w siedzibie organizatorów.
10.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków udziału w konkursie, a także w przypadku jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą
zapewnienia właściwego przebiegu konkursu, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany regulaminu
wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia regulaminu na stronie internetowej Urzędu Miasta
Mysłowice.
10.4. Koszty przygotowania oraz dostarczenia pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.
10.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad w realizacji konkursu lub do odwołania konkursu,
w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.
10.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania, w tym ich publikowania, przygotowanych prac
oraz danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.

Załącznik nr 1
do Regulamin udziału w projekcie
OPOWIEDZ HISTORIĘ ZWIĄZANĄ Z MYSŁOWICAMI

Obowiązek informacyjny
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Urząd Miasta
Mysłowice informuje, że:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice. Dane osobowe będą
przetwarzane przez Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Powstańców 1.
Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Mysłowice można
kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych:
adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, tel. 032 317 12 45.
Cel przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego, zgodnego z przyjętymi zasadami
przeprowadzenia projektu pn: „Opowiedz historię związaną z Mysłowicami” i nie będą udostępniane podmiotom
innym, niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Zakres przetwarzanych danych
Z tytułu podanych wyżej celów, Urząd Miasta Mysłowice przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:
imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty:
• serwisujące urządzenia Urzędu Miasta Mysłowice za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
• dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych,
których Administratorem jest Urząd Miasta Mysłowice;
• podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
• świadczące na rzecz Urzędu Miasta Mysłowice usługi niezbędne do wykonania niniejszego Regulaminu jeżeli
wymaga to ich udziału (np. drukarnia);
• osoby, którym Urząd Miasta Mysłowice udostępniła dane osobowe w związku z Pana/Pani żądaniem. Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia projektu, a po jego
upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Urząd Miasta Mysłowice wynikającego
z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Realizacja praw osób, których dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani prawo do:

• sprostowania (poprawienie) danych;
• usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
• ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwanie –zgodnie
ze złożonym wnioskiem);
• dostępu do danych (w tym o kopię danych);
• przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20
RODO);
• cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email:
m.patalag@um.myslowice.pl, pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Mysłowice lub osobiście w siedzibie
Urzędu Miasta Mysłowice. Przed realizacją Państwa uprawnień Urząd Miasta Mysłowice musi potwierdzić
Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Urząd Miasta Mysłowice narusza
przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
w projekcie.

