Regulamin akcji z okazji Światowego Dnia Wody
I. CEL AKCJI:
Celem akcji jest promowanie ekologicznego stylu życia i dbania o środowisko, wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców Bydgoszczy w zakresie tematyki związanej z wodą.
Z okazji Światowego Dnia Wody zapraszamy do rozwiązania quizu o tematyce wodnej.
II. ORGANIZATOR:
Miasto Bydgoszcz, Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 2, NIP 953-10-11-863
II. UCZESTNICY:
W akcji mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Bydgoszczy.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Quiz składa się z 29 pytań dotyczących wody.
2. Aby wziąć udział w zabawie rozwiąż quiz a zdjęcie z wynikiem prześlij na adres
h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl podając w mailu swoje imię i nazwisko oraz adres
zamieszania w Bydgoszczy. Zdjęcia wyników przesłane w inny sposób nie będą
uwzględniane.
3. Z jednego adresu mailowego może być przesłany jeden wynik.
4. Osoby z 10 najlepszymi wynikami otrzymają nagrody w postaci kubków jonizujących
do wody. Kolejne 10 osób otrzyma zestaw gier planszowych o tematyce ekologicznej.
5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi przez publikację imienia i pierwszej
litery nazwiska oraz ilości zdobytych punktów na stronie czystabydgoszcz.pl oraz
facebook.com/CzystaBydgoszcz.
6. Zwycięzcy o wygranej i możliwości odbioru nagród zostaną także poinformowani
drogą mailową. Nagrody będzie można odbierać od dnia ogłoszenia wyników do
16.04. Jeśli odbiór nagrody we wskazanym terminie jest niemożliwy do realizacji
przez zwycięzcę jest on zobowiązany do poinformowania Urzędu miasta o tym fakcie
na ww. adres mailowy. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie (w przypadku
braku wcześniej informacji) zostaną przekazane kolejnym osobom z największą
ilością punktów.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy urzędu ani osoby z nimi
spokrewnione do pierwszego stopnia pokrewieństwa włącznie.
8. Informacje na temat akcji można uzyskać pisząc wiadomość prywatną na profilu
facebook.com/CzystaBydgoszcz lub na adres h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl
IV. CZAS TRWANIA AKCJI:
 22.03.- ogłoszenie akcji
 22.03 - 28.03. – przesyłanie wyników
 29.03. - rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników na stronie czystabydgoszcz.pl oraz
facebook.com/CzystaBydgoszcz.
 30.03.- 16.04 odbiór nagród - ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 115, I
w godzinach pracy urzędu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji.
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Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby akcji z okazji Światowego Dnia Wody
odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, RODO - osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów).
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Inspektor Ochrony Danych
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania w Bydgoszczy oraz email)
są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w akcji z okazji Światowego
Dnia Wody. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w akcji.
Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz
Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi
utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia akcji jednak nie
dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni
do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) poprawiania swoich danych osobowych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
zgłoszenia wycofania zgody należy zgłosić ten fakt do Biura Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres iod@um.bydgoszcz.pl
d) wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie,
e) wniesienia
żądania
ograniczenia
przetwarzania
danych
wyłącznie
do
ich przechowywania w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego
tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone
administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie
w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych),
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie
podlegają profilowaniu.

