
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.58.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na treść napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 18751)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na treść napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku.

§ 2. Konkurs przeprowadza się na podstawie regulaminu na treść napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku, 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.58.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 18 maja 2018 r.

Regulamin konkursu na treść napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na treść napisu na Pomniku Niepodległości 
w Olecku, zwanym dalej konkursem.

1. Organizator konkursu:

Burmistrz Olecka

2. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkańców gminy Olecko.

3. Cele konkursu:

3.1. Celem konkursu jest zaproponowanie treści napisu, który mógłby zostać umieszczony na granitowym postumencie 
Pomnika Niepodległości w Olecku; postument ma mieć szerokość 50 cm.

3.2. Pomnik powstaje dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

3.3. Pomnik zlokalizowany będzie w centrum miasta, przy Placu Wolności w Olecku. Ma przedstawiać popiersie Marszałka 
Józefa Piłsudskiego (odlane w brązie) na postumencie z granitu, na którym ma być wykonany napis podkreślający rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:

4.1. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie trzy propozycje treści napisu.

4.1. Konkurs trwa w dniach od 18 maja do 8 czerwca 2018 r.

4.2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Zgłaszanie treści napisu na konkurs:

5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć na piśmie propozycję/je treści napisu na pomnik.

5.2. Propozycję/je należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko lub dostarczyć 
osobiście do Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 03.

5.3. W temacie wiadomości należy wpisać : „Pomnik Niepodległości”.

5.4. Konieczne jest podanie: imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych.

5.5.Istotnym warunkiem uczestnictwa osób fizycznych w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora dla potrzeb związanych bezpośrednio lub pośrednio z prowadzonym konkursem - w tym także 
udostępniania danych mediom w celu prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. Wyrażenie zgody następuje poprzez dołączenie do propozycji treści napisu „oświadczenia” o treści 
zgodnej z załącznikiem do Regulaminu, które powinno zostać́ podpisane przez każdego uczestnika konkursu. Uczestnicy 
konkursu mają prawo wglądu do danych osobowych udostępnionych Organizatorowi oraz ich poprawiania na każdym etapie 
postepowania konkursowego.

6. Terminy:

6.1.Termin dostarczenia do urzędu propozycji treści napisu - do 8 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

6.2. Termin podania rozstrzygnięcia konkursu na treść napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku przez Komitet 
Organizacyjny Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - do 15 czerwca 2018 r.

7. Prawa autorskie:

7.1. Zgłaszający treść/ci napisu przesyłanych na konkurs oświadcza, że jest autorem tekstu/ów i nie narusza praw 
licencyjnych bądź autorskich praw osób trzecich. W przypadku użycia cytatu Zgłaszający musi podać autora oraz źródło 
cytatu.

7.2. Zgłaszający treść/ci przesłanych na konkurs jednocześnie udzielają Gminie Olecko niewyłącznej, nieodpłatnej, 
nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do treści napisu, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, 
elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku elektronicznym i w wersji 
papierowej;
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b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera i wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym 
sieci Internet, jak również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie online, przetwarzanie w pamięci 
urządzeń elektronicznych, w tym komputera;

c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie;

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e) korzystanie z pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub 
reklamowych, w tym w prasie, Internecie i wszelkiego rodzaju publikacjach.

8. Nagroda:

Nagrodą będzie umieszczenie wybranej treści napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku oraz komplet materiałów 
promocyjnych Gminy Olecko.

9. Podsumowanie konkursu:

9.1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem imienia i nazwiska autora wybranej treści napisu zostanie opublikowane 
w mass-mediach, w tym na gminnej stronie internetowej oraz na Facebooku.

9.2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku w mass-mediach osoby 
zgłaszającej treści napisu na Pomnik Niepodległości w Olecku.

10. Postanowienia końcowe:

10.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 
zdarzeń losowych.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przeprowadzenie konkursu.

10.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

10.5 Informacje na temat konkursu: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, um@um.olecko.pl, tel. 
87 520 19 50.
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Załącznik do Regulaminu

na treść napisu na Pomniku Niepodległości w Olecku

Oświadczenie

(zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych 
(adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej) i wizerunku przez administratora danych: Burmistrza Olecka, Plac 
Wolności 3, 19-400 Olecko zgłoszonych dla potrzeb związanych z konkursem na treść napisu na Pomniku Niepodległości 
w Olecku, w tym także udostępniania danych mediom w celu prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych. Wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w konkursie.

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Olecka, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: admin@um.olecko.pl

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda oraz art. 6 ust. 1 pkt a oraz 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie powyższych danych 
osobowych. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Pomimo cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane osobowe do celów archiwalnych w interesie 
publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych ma prawo żądania dostępu do tych danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez 
administratora.

7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

……………………………… ………………………………

(miejscowość, data)                                                                     (podpis)
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