REGULAMIN INICJATYWY
„Wakacje z flagą 2018”
1. Organizatorem inicjatywy jest Wójt Gminy Krasne.
2. Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału poprzez przesłanie do
Urzędu Gminy w Krasnem wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zdjęć oraz
oświadczenia i zgodny na przetwarzanie danych, dostępnych na stronie
www.krasne.pl
3. Inicjatywa ma na celu promocję Gminy Krasne, poprzez zachęcenie jej
mieszkańców do fotografowania flagi w ciekawych miejscach podczas
wakacyjnego wypoczynku.
4. Flagę Gminy Krasne można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Krasnem,
liczba flag jest ograniczona (30 sztuk), liczy się kolejność zgłoszeń.
5. Czas trwania inicjatywy: 1 lipca - 18 września 2018.
6. Zdjęcia dostarczyć należy do Urzędu Gminy drogą (do wyboru):
a) elektroniczną na adres: ug_krasne@krasne.pl (w tytule: „Wakacje z flagą”)
b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Krasnem, ul Adama Mickiewicza 23,
06-408 Krasne
c) osobiście do Urzędu Gminy w Karsnem
7. Uczestnik inicjatywy pobierając flagę z Urzędu Gminy w Krasnem – zapoznaje się
z Regulaminem.
8. Każdy z uczestników może zgłosić nieskończenie wiele zdjęć.
9. Oprócz zdjęć należy złożyć: podpisany formularz zgłoszeniowy, podpisane
oświadczenie autora, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych.
10. Uczestnicy inicjatywy poprzez zgłoszenie zdjęć akceptują niniejszy Regulamin
oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i danych osobowych.
11. Uczestnicy inicjatywy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć w
celach promocyjnych przez Urząd Gminy w Krasnem.
Oświadczem, że zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem, oraz z
szacunkiem odnosić się będę do flagi Gminy Krasne.
………………………………………
Data i podpis uczestnika inicjatywy

Formularz zgłoszenia
„Wakacje z flagą 2018”
1. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..
2. Wiek: ………………………………………………………………………………………………
3. Adres, telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Opis zdjęć (miejsce wykonania):
a)………………………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………...............…………………...
c)………………………………………………………………………………………………………………………
d)………………………………………………………………………………………...........................................
e) …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..
Data i podpis uczestnika inicjatywy

OŚWIADCZENIE
„Wakacje z flagą 2018”

Oświadczam, iż nadesłane zdjęcia są mojego autorstwa bądź posiadam do nich pełne
prawa autorskie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć w celach
promocyjnych przez Gminę Krasne.

………………………………………
Data i podpis uczestnika inicjatywy

Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
przez administratora danych osobowych którym jest Wójt Gminy Krasne z
siedzibą w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, w celu Promocji
Gminy Krasne
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

………………………………………
Data i podpis uczestnika inicjatywy

Klauzula informacyjna
W związku z przystąpieniem do inicjatywy „Wakacje z flagą 2018” i przekazaniem nam
danych osobowych
Informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasne zwany
dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Zdziaław Damian
Bocian, e-mail: ido@idoconsulting.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Promocji Gminy Krasne,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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, zwanego RODO,
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji inicjatywy,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy
dla potrzeb Promocji Gminy Krasne, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw
względem ich przetwarzania, w tym celu Pani/Pan wycofa zgodę, jeżeli
przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody, lub sami ustalimy, że się
zdezaktualizowały.
9) Pani /Pana Dane osobowe będą przetwarzane /udostępnione w ramach promocji
gminy na/w:
Strona internetowa www.krasne.pl;
Serwis społecznościowy www.facebook.com/GminaKrasneMazowieckie
Publikacja książkowa
Lokalna prasa
Wystawa zdjęć

