
Regulamin konkursu  „Zaszczep się na zdrowie”. 
 

§ 1 Nazwa Konkursu  
 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs 
dla mieszkańców Gminy Sędziszów w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19, pod 

hasłem: „Zaszczep się na zdrowie”, zwany dalej „Konkursem”.  
 

§ 2 Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.  
2. Konkurs jest organizowany dla osób zamieszkałych w Gminie Sędziszów, 
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 lipca 2021 r. i kończy się w dniu  11 września 2021 r.  
4. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 26 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  
5. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:  
a) Komisja – wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora,  
b) Nagrody – udział w pielgrzymce na Święty Krzyż (dla 50 osób w wieku 60+), 100 
karnetów na basen dla osób bez ograniczeń wiekowych 
d) Okres przyjmowania zgłoszeń - okres, w którym osoba zamieszkała  w gminie Sędziszów, 
może dokonać zgłoszenia:  
wrzucając druk zgłoszenia do skrzynki w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie,  
w terminie: od 26 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.   
e) Organizator – Burmistrz Sędziszowa.  
f) Podmiot przetwarzający dane – Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.  
g) RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  
95/46/WE.  
h) Uczestnik – osoba zamieszkała w Gminie Sędziszów,   w pełni zaszczepiona szczepionką:  
jednodawkową Johnsona lub dwiema dawkami Phizera, Moderny lub AstrąZenecą. która w  
Okresie Przyjmowania Zgłoszeń zarejestrowała Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
i) Zgłoszenie – wpisanie na przygotowanym druku przez uprawnioną osobę zamieszkałą w 
Gminie Sędziszów następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru 
telefonu, adresu e- mail, oraz daty  urodzenia.  
j) Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagród  
6. Za nadzorowanie i prowadzenie Konkursu odpowiada Komisja. Wszelkie wątpliwości  
dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, czy postanowień 
Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.  
 
§ 3 Określenie osób, które mogą brać udział w Konkursu  
 
1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w 
Regulaminie.  
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z  
Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Uczestnik powinien zapoznać się z  
Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu.  
3.Zgłoszenie wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych  osobowych.  
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Konkursie bądź 
działań  nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu.  



 
§ 4  Zasady prowadzenia Konkursu  
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:  
a) zamieszkiwać  w Gminie Sędziszów i spełniać kryteria dotyczące wieku, 
b) być osobą w pełni zaszczepioną szczepionką przeciw Covid-19  
c) posiadać dowód zaszczepienia w postaci dokumentu potwierdzającego przyjęcie dwóch 
dawek  szczepień ( dotyczy szczepionki: Phizer, AstraZeneca, Moderna) lub szczepienia 
jedną dawką w  przypadku szczepionki Johnson&Johnson.  
d) zgłosi swój udział w konkursie  
2. Każdy Uczestnik może wrzucić maksymalnie jedno zgłoszenie do konkursu,  pod 
warunkiem, że spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu.  
3. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie zostają zarejestrowane w 
Konkursie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszeń, w stosunku do  
których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu.  
5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to 
jedyna  forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania 
nieprawdziwych, niepoprawnych danych.  
 
§ 5  Wartość puli nagród  
 
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu - wynosi 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) brutto.  
2. Nagrodami w Konkursie są:  
a) udział dla 50 osób w pielgrzymce na Święty Krzyż 
b) 100 karnetów na basen 
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.  
4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem 
podatkowym. tj. ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).  
 
§ 6  Miejsce i termin losowania nagród  
 
1. Losowanie Nagród odbędzie się podczas uroczystości „Dni Sędziszowa” tj. w dniu 
11.09.2021 roku .  
 
§ 7  Termin wydania nagród  
 
1.Nagroda w postaci udziału w  pielgrzymce 2021 r. (planowany termin pielgrzymki 15 
wrzesień 2021r.) 
Nagrody w postaci karnetów na basen do odbioru w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie – 
ważne do końca 2021 r. 
2. Aby odebrać nagrodę, należy bezwzględnie zgłosić się z dowodem osobistym oraz okazać  
się dokumentem potwierdzającym przyjęcie szczepienia na Covid-19, pod rygorem 
dyskwalifikacji.  
 
 
 



§ 8  Dane osobowe  
Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy  
95/46/WE(RODO), informujemy, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Urząd Miejski Sędziszów z siedzibą przy ul. Dworcowej 20 , mail: um@sedziszow.pl Tel 
413811127  
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  Przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 
2 lit. b) RODO, w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego 
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania 
profilowaniu.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 
zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia  RODO. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, 
między inny mi następującym grupom odbiorców danych: administracja publiczna, policja, 
sądy, prokuratury, komornicy sądowi, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki  
spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, pracodawcy, urzędy skarbowe, zakłady karne 
oraz operator pocztowy, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania. Decyzje 
związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  
 
§ 9  Postanowienia końcowe  
 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w 
Sędziszowie: www.sedziszow.pl 
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa. 
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