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REGULAMIN KONKURSU 

„Najładniejszy balkon” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Najładniejszy balkon” (dalej zwany „Konkursem”) jest Zakład 

Komunalny „PGM” w Chorzowie z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 8, 41-500 Chorzów (dalej zwany 

„Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Dyrektor ZK „PGM”- dalej zwany „Fundatorem”. 

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze miasta Chorzowa i jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich 

mieszkańców lokali gminnych administrowanych przez Organizatora.  

4. Konkurs trwa w okresie od dnia 01. lipca do dnia 31 sierpnia, po uprzednim ogłoszeniu rozpoczęcia  

Konkursu przez Dyrektora Zakładu. 

5. Celem Konkursu jest :  

- Poprawa estetyki wyglądu balkonów, 

- Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie w którym mieszkamy, 

- Uatrakcyjnienie wizerunku przestrzeni, 

- Inspirowanie mieszkańców do upiększania swoich balkonów. 

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 471 ze zm.). 

7. Załącznik do niniejszego Regulaminu (wzór zgłoszenia konkursowego) stanowi jego integralną cześć. 

8. Szczegółowych informacji w zakresie Konkursu udziela pracownik Organizatora (Działu Organizacji) 

pod numerem telefonu 32 757 15 60.  

 

§ 2. 

UCZESTNIK KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych i posiadająca tytuł prawny do zajmowania lokalu, w którym usytuowany jest 

balkon zgłoszony do konkursu.  

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby z nimi 

współpracujące, jak również członkowie rodzin tych osób tj.: małżonkowie, krewni i powinowaci  

w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający,  

a także rodzeństwo.  

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego 

Regulaminu w całości. 

 

§ 3. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Uczestnik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

3. Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie w ramach edycji. 

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik winien spełnić następujące warunki :  

a) pobrać ze strony internetowej Organizatora www.pgm-chorzow.eu lub z siedziby Organizatora przy 

ul. Bałtyckiej 8 w Chorzowie formularz zgłoszenia konkursowego, którego wzór stanowi załącznik 

do Regulaminu . 

b) wysłać do Organizatora wypełnione zgłoszenie konkursowe, którego wzór stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : konkurs@pgm-

chorzow.eu (mail aktywny tylko w trakcie konkursu) lub w formie pisemnej na adres siedziby 

Organizatora. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych wraz ze zgłoszeniem konkursowym 

zdjęć, w tym do prośby o okazanie przez Uczestnika skanu dokumentu świadczącego o posiadaniu 

tytułu prawnego do lokalu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięskich balkonów celem wykorzystania 

zdjęć poprzez ich publikację na stronie internetowej Zakładu, Facebook, , a uczestnik wyraża na to 

zgodę 

7. Termin wysyłania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 31 sierpnia. 

 

§ 4. 

NAGRODA 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszym Regulaminie. 

2. W Konkursie przewidziano nagrodę : rzeczową o wartości do 50,00 PLN.  

3. Nagroda nie podlega wymianie, ani zamianie na równowartość pieniężną. 

 

§ 5. 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (zwana dalej: „Komisją 

Konkursową”), która zostanie powołana zarządzeniem Dyrektora Organizatora.  

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności wyłonienie jednego Uczestnika  

(Zwycięzcy Nagrody), którego zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową  

za najciekawsze spośród nadesłanych zgłoszeń i zbierze największą ilość punktów według kryteriów 

wskazanych w pkt. 3 poniżej.  

3. Kryteria oceny zgłoszeń są następujące :  

- ogólne wrażenie estetyczne: 1 - 10 punktów 

- pomysłowość: 1 - 10 punktów 

- oryginalność: 1 - 10 punktów 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ostatnim dniu roboczym września na stronie internetowej 

Organizatora : www.pgm-chorzow.eu. Zwycięzca nagrody zostanie o fakcie wygranej poinformowany 

przez Organizatora indywidualnie.  

6. Przekazanie nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora.   

 

§ 6. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWYCH 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem zdjęć 

załączonych do zgłoszenia konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 666 ze zm.), oraz że przysługują mu 

do nich pełne autorskie prawa majątkowe. 

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż na cele związane z Konkursem udziela 

Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas trwania Konkursu do przesłanych przez Uczestnika wraz 

ze Zgłoszeniem konkursowym zdjęć a także – w razie przyznania nagrody – na ich publikację: lokalnej 

prasie na stronie internetowej Zakładu  oraz Facebook . 

3. Uczestnik oświadcza, że wiadomy mu jest cel, dla którego przesłane przez Uczestnika wraz ze 

zgłoszeniem konkursowym zdjęcia zostaną wykorzystane oraz, że wyraża zgodę na takie ich 

wykorzystanie przez Organizatora. 

4. Z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ 7. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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

z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

http://www.pgm-chorzow.eu/
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o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zakład Komunalny „PGM”  

w Chorzowie z siedzibą ul. Bałtycka 8 reprezentowany przez Dyrektora.  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@pgm-chorzow.eu lub pisemnie na 

adres naszej siedziby:41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8. 

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody 

oraz komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem. 

4. Pozyskane od dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom  innym. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres trwania konkursu.  

6. Dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.  

7. W związku z prowadzeniem Konkursu, od każdego Uczestnika, który przystąpi do Konkursu będą 

zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.  

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, uczestnicy konkursu 

mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania. 

11. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych uczestnicy zostaną o tym fakcie 

poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem zgłoszenia w Konkursie bez rozpatrzenia. 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. 

2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygać o jego wyniku bez podania 

przyczyny.  
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ZGŁOSZENIE 

udział w konkursie na najładniejszy balkon 

w zasobach ZK „PGM” w Chorzowie 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nr telefonu: ……………………………………………… 

 

Zgłaszam udział w konkursie na najładniejszy balkon w zasobach ZK „PGM” w Chorzowie.  

 

Oświadczam, że : 

1. Zapoznałem/am  się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy w załączeniu przesyłam 

zdjęcia balkonu. 

2. Krótki opis co znajduje się na balkonie: dekoracja, rośliny itd. 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego balkonu oraz na wykorzystanie nadesłanych zdjęć ce-

lem bezpłatnej publikacji w Internecie i w innych publikacjach. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

               Data i podpis 
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Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie 

Klauzula informacyjna - wniosek 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.             

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                  

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunalny „PGM”  

w Chorzowie z siedzibą ul. Bałtycka 8 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Państwo możecie się skontaktować                      

w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@pgm-chorzow.eu lub pisemnie                  

na adres naszej siedziby:  41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8. 

3. Państwa dane osobowe  zbierane i przetwarzane są w celu udziału w Konkursie na „najładniejszy  

balkon”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 Umowa najmu 

 Statut Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie 

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione                  

na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji praw-

nych.  

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunię-

cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo  prawo    

do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu               

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania. 

10. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie poinformowa-

ni. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  

bez rozpatrzenia. 

11. W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo     

do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,                                    

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto: 

 na podstawie art. 6, pkt 1 lit.a  RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oznaczonych jako nieobowiązkowe (telefon, mail); 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis (wszystkich osób dorosłych wymienionych we wniosku) 

 

 przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcie zgody na ich przetwarzanie                           

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis (wszystkich osób dorosłych wymienionych we wniosku) 
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