
 

KONKURS „SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY!” SKIEROWANY DO 

MIESZKAŃCÓW MIASTA RACIĄŻA 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I. Organizatorem konkursu „Szczepimy się i wygrywamy!”, zwanego dalej 

Konkursem jest Gmina Miasto Raciąż.  

 

II. Celem Konkursu jest promowanie procesu szczepień przeciwko                

COVID-19 na terenie Gminy Miasto Raciąż oraz akcji 

#RACIAZSZCZEPIMYSIE.  

 

III. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Miasta 

Raciąża, którzy są w pełni zaszczepieni i posiadają certyfikat 

szczepienia.  

IV. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik na przygotowanej deklaracji  

musi wpisać swoje podstawowe dane (imię, nazwisko i miejsce 

zamieszkania), a następnie wrzucić ją do przygotowanej urny.  

 
V. Każdy uczestnik może wrzucić do urny tylko jedną deklarację.  

 

VI. Konkurs będzie trwał od godziny 15:00 do 18:00 w dniu 24.07.2021 r. 

 

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi między godziną 18:00 a 19:00 w dniu 

24.07.2021 r., a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości.  

 

 
 

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU 

09-140 RACIĄŻ PL.A.MICKIEWICZA 17 
TEL. 23 6791163         FAX 23 6791865 

e-mail : sekretariat@miastoraciaz.pl 

   __________________________________________________ 



VIII. Wypełniając deklarację i wrzucając ją do urny, Uczestnik jednocześnie 

akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na użycie swojego 

wizerunku w celach promocyjnych akcji #RACIAZSZCZEPIMYSIE.  

 

§ 2 

NAGRODY 

 

I. Spośród osób, które wrzucą do przygotowanej urny swój 

kwestionariusz, wylosowanych zostanie 16 zwycięzców.  

II. Organizator zapewnia następujące nagrody: 

• 3 nagrody o wartości 100 zł 

• 2 nagrody o wartości 80 zł 

• 1 nagrodę o wartości 60 zł 

• 1 nagroda o wartości 50 zł 

• 10 nagród o wartości 10 zł 

 

III. Odbiór wylosowanej nagrody będzie możliwy tylko po okazaniu 

certyfikatu szczepienia w formie papierowej bądź elektronicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

 DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez 

Urząd Miejski w Raciążu w związku z loterią, jest Burmistrz Miasta Raciąż 

09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: 

sekretariat@miastoraciaz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie 

Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: 

rodo@miastoraciaz.pl lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama 

Mickiewicza 17.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w związku z wolą i zgodą na wzięcie 

udziału w loterii z nagrodami.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze w związku z przeprowadzeniem 

loterii.  

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem 

jest Burmistrz Miasta Raciąż. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt 4, tj. na czas trwania loterii i wydania 

nagród. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 



d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w 

przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, 

której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie 

spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w 

przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 

dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w związku 

z wolą wzięcia udziału w loterii.  

10.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą profilowane. 

 

 

 

 


