UCHWAŁA NR 13/41/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia Konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki
pn. "Wypromuj swój Powiat"
Na podstawie art.4 ust 1 pkt 21oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala,
co następuje:
§ 1. Postanawia się o organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, którego celem jest wybranie
najlepszego hasła promocyjnego, które stanie się wizytówka Powiatu Siedleckiego i będzie
wykorzystywane w materiałach oraz akcjach promocyjnych.
§ 2. Procedurę oraz organizację Konkursu określa "Regulamin Konkursu na hasło promujące
Powiat Siedlecki pn. Wypromuj swój Powiat" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Karol Tchórzewski
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Załącznik do uchwały Nr 13/41/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 13 marca 2019 r.
REGULAMIN KONKURSU

Na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat”
I. Organizator konkursu
Powiat Siedlecki
ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wybranie najlepszego hasła promocyjnego, które stanie się wizytówką
Powiatu Siedleckiego i będzie wykorzystywane we wszelkich materiałach oraz akcjach
promocyjnych.
III. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
IV. Przedmiot konkursu
a) uczestnik konkursu przygotowuje hasło promujące Powiat Siedlecki w formie jednego zdania –
sloganu,
b) hasło może określać dowolną kategorię (atrakcje turystyczno-krajoznawcze, zabytki połączone
z historią, kulturalne, przyrodnicze, krajobrazowe, ciekawostki historyczne, przyszłościowe),
c) dopuszczalne są inne pomysły zawierające promocję Powiatu Siedleckiego,
V. Informacje organizacyjne
a) hasło należy przesłać na wypełnionym załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do regulaminu,
b) termin składania propozycji hasła promującego Powiat Siedlecki konkursu upływa z dniem
29.03.2019r.,
c) ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 12.04.2019r. poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Powiatu Siedleckiego www.powiatsiedlecki.pl
d) hasła należy przesyłać na załączonym do regulaminu załączniku pocztą (decyduje data wpływu
do urzędu) na adres:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
ul. J. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce,
z dopiskiem na kopercie:
,,Konkurs – Wypromuj swój Powiat”
Bądź też dostarczyć bezpośrednio do Starostwa Powiatowego, pokój nr 413 w godzinach
od 8.00 do 16.00
VI. Nagroda
a) najlepsze hasło nagrodzone zostanie nagrodą finansową w wysokości 330 złotych brutto,
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b) umieszczenie wybranego hasła na stronie internetowej, materiałach promocyjnych Powiatu
Siedleckiego,
c) wykorzystanie hasła do prezentacji powiatu w kraju i zagranicą.
VII. Ocena prac konkursowych
a) prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołane przez Organizatora, - 3 osoby
reprezentujące Powiat Siedlecki,
b) w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z autorami dostarczonych
haseł,
c) komisja konkursowa oceni prace w oparciu o następujące kryteria:
- wartości projektowe: inspirowane dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i kierunkami
rozwoju Powiatu Siedleckiego, oddanie jego specyfiki, elementów charakterystycznych,
oryginalność.
VIII.
Prawa autorskie
a) W przypadku wygranej zgłoszonego hasła promującego Powiat Siedlecki zwycięzca przenosi
nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe do niego w celu jego publikacji bez
ograniczeń w zakresie terminu, na następujących polach eksploatacji w zakresie utrwalenia
i zwielokrotnienia hasła promującego, obrotu hasłem promującym, w zakresie rozpowszechniania
hasła promującego, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie
oraz nadanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła promującego w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
b) każdy z uczestników składa oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
IX. Postanowienia końcowe
a) organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania
konkursu z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora. Informacja taka niezwłocznie
zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu www.powiatsiedlecki.pl
b) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wybranego, zgłoszonego hasła w celu
promocji Powiatu Siedleckiego.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Oświadczenie

...................................................
...................................................
(imię i nazwisko)
...................................................
...................................................
(adres)
...................................................
...................................................
(nr telefonu, adres e-mail)
Propozycja hasła promującego Powiat Siedlecki:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, iż jestem autorem hasła zgłoszonego w konkursie „Wypromuj swój Powiat”,
którego Organizatorem jest Powiat Siedlecki oraz, że przysługuje mi do niego pełny zakres praw
autorskich.
2. W przypadku wygranej zgłoszonego hasła promującego Powiat Siedlecki przenoszę
nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe do niego w celu jego publikacji bez
ograniczeń w zakresie terminu, na następujących polach eksploatacji w zakresie utrwalenia
i zwielokrotnienia hasła promującego, obrotu hasłem promującym, w zakresie rozpowszechniania
hasła promującego, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz
nadanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła promującego w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu, a jego warunki w pełni
akceptuję.
……………………………………..
(data

i podpis)
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta
Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl ,
tel. 25 644 72 16.
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II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie Tel.
25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt.
I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu nagrodzenia uczestnika biorącego udział
w konkursie organizowanym przez Powiat Siedlecki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV. Odbiorcy danych
Dane
osobowe
będą
ujawnione
w celu
ogłoszenia
wyników
konkursu.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione wskazanym podmiotom realizującym zadania
w zakresie opodatkowania należnego wynagrodzenia
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a.prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b.prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c.prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d.prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
e.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne.
Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w konkursie ,,Wypromuj swój
Powiat”
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
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