
 

 

 
 

Wójt Gminy Jabłonna 

ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie 

„Od aktywności do budowania przyszłości”  
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy 

publiczne na poziomie lokalnym, upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o samorządzie 

terytorialnym, kształtowanie postaw i budowa świadomości obywatelskiej oraz dostarczenie 

młodzieży narzędzi i wiedzy o uczestnictwie w debacie publicznej.  

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, 

komórka odpowiedzialna - Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej, tel. 22 767 73 30.  

3. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia dziecka do udziału w okolicznościowej 

Dziecięcej Sesji Rady Gminy (prezentacja kandydata). Zgłoszenie powinno zawierać 

prezentację kandydata uwzględniającą opis jego aktywności, szczególnych osiągnięć i 

zainteresowań.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz dostarczenie wraz ze 

zgłoszeniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 1). 

5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej, zamieszkali na 

terenie Gminy Jabłonna.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dozwolony dla każdej osoby uprawnionej do udziału. 

7. Zgłoszenie jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację przesłanych materiałów na 

wszystkich polach eksploatacji związanych z promocją Gminy Jabłonna. Zgłoszenia można 

składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, przesyłać pocztą na adres: Urząd 

Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Materiały prezentacyjne mogą być także 

przesłane na adres mailowy: promocja@jablonna.pl. Termin zgłoszeń upływa 24.05.2022 r.  

8. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika przed przystąpieniem do Konkursu udzieli zgody na 

wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefon do 

rodzica, nazwa szkoły, klasa) w zakresie i celach niezbędnych do przeprowadzenia ww. 

Konkursu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej 

ilości zgłoszeń. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach: 

a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,  

b) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich, 

c) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, 

11. Komisja konkursowa, spośród nadesłanych zgłoszeń, wyłoni uczniów, którzy wezmą 

udział w organizowanej 1 czerwca 2022 r. z okazji Dnia Dziecka okolicznościowej 

Dziecięcej Sesji Rady Gminy.  

12. Konkurs może być odwołany przez Organizatora w każdej chwili, w takiej samej formie,  

w jakiej został ogłoszony z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, 

które uprzednio dokonały Zgłoszenia. 

 

 



 

 

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: 

RODO), informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. 

Modlińska 152, 05-10 Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt 

Gminy Jabłonna.  

b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 

7 pkt.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U.  2022.559 z późn. 

zm.) w celu realizacji oraz promocji konkursu „Od aktywności do budowania przyszłości”. 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. b), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązanego prawa. 

d) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt b) odbiorcami 

danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.  

e) Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym, prawo do uzyskania kopii tych 

danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia 

danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

f) W przypadku powzięcia informacji niezgodnych z prawem przetwarzania w Urzędzie 

Gminy Jabłonna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo w niesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

g) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

i) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl. 

 


