
Regulamin akcji promocyjnej 
„W GMINIE LUBIN #SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY” 

 
 
1. Organizator konkursu: Organizatorem akcji promocyjnej „W GMINIE LUBIN 

#SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY” jest Wójt Gminy Lubin, zwany dalej 
Organizatorem. 
 

2. Cel akcji promocyjnej: Celem akcji promocyjnej jest zwiększenie liczby osób 
zaszczepionych w populacji co ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania  
i przeciwdziałania COVID-19. 

 
3. Postanowienia ogólne: W akcji promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna 

zameldowana na terenie gminy Lubin, która w okresie trwania akcji promocyjnej                    
tj. od 1 lipca do 31 października 2021 r.  przejdzie pełny cykl szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2.  

 
4. Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej:  

 
1) Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest spełnienie wymagań określonych  

w ust 3 niniejszego Regulaminu oraz złożenie prawidłowo wypełnionego formularza 
(załącznik do niniejszego Regulaminu). Formularz jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Lubinie pod adresem: www.ug.lubin.pl oraz w Urzędzie Gminy  
w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 – pok. nr 121. 
 

2) Formularz zgłoszeniowy można składać w formie elektronicznej poprzez stronę 
internetową Urzędu Gminy w Lubinie pod adresem: www.ug.lubin.pl oraz w formie 
papierowej w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 – pok. nr 121. 
 
 

3) Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej. 
Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako 
duplikaty i będą usuwane z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie 
pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika akcji promocyjnej.  
 

5. Losowanie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie dnia 2 listopada 2021 roku. 
 

6. Ogłoszenie wyników akcji promocyjnej zostanie umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Lubinie pod adresem: www.ug.lubin.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3. 

 
7. O dacie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie. 

 
8. Odbioru nagród należy dokonać osobiście. 

 
9. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo zamiany warunków 

Regulaminu w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na prawidłowość przebiegu akcji promocyjnej.  
 
 
 



Załącznik do regulaminu akcji promocyjnej  
„W GMINIE LUBIN #SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY” 

 
FORMULARZ 

 
1. Akceptuję postanowienia Regulaminu akcji promocyjnej „W GMINIE LUBIN 

#SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY” organizowanej przez Wójta Gminy Lubin. 
2. Wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka* w akcji promocyjnej „W GMINIE 

LUBIN #SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY”. 
3. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na wykonanie zdjęć związanych z organizowaną akcją 

promocyjną oraz ich publikację wraz z podstawowymi danymi (imię i nazwisko) na 
stronie internetowej, prasie lokalnej oraz innych materiałach promocyjnych Gminy 
Lubin. 

4. Oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie.  
 
 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………. 
 
Adres zameldowania……………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu………………………………………………………………………………………. 
 
Adres poczty e-mail……………………………………………………………………………... 

 
Daty/data szczepienia………………………………………...…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………………………… 
            miejscowość data czytelny podpis uczestnika akcji promocyjnej  

(rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby 
niepełnoletniej) 

 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informujemy że:  
 

 Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Lubin,  
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin. 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@ug.lubin.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia akcji 
promocyjnej „Szczepimy się w Gminie Lubin i wygrywamy”, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO – zgoda. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na mocy 
obowiązującego prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia.  

 Dane przetwarzane będą przez okres trwania akcji promocyjnej i wyłonienia 
laureatów,  następnie przez okres określony odrębnymi przepisami prawa. 

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz ich usunięcia. 

 Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia 
zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

 Podanie Pani/Pana danych osobowych dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi 
wzięcie udziału w akcji promocyjnej. 

 Panie/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 

 


