
REGULAMIN
konkursu na najciekawszy fartuch kuchenny

organizowany w trakcie warsztatów żywieniowych pn. Smaki wiecznej młodości 
dla seniorów w wieku 50+ z terenu Gminy Lubin

1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, 
2. Termin i miejsce: 14 października 2022, godz. 16.30, świetlica wiejska w Niemstowie. 
3. Uczestnicy  konkursu:  seniorzy  z  terenu  Gminy  Lubin  w  wieku  50+  biorący  udział

w warsztatach żywieniowych, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w konkursie.
4. Temat konkursu: najciekawszy fartuch kuchenny.
5. Cele konkursu:

• aktywizacja seniorów gminy Lubin i budowanie wspólnoty,
• promocja gminy i biblioteki,
• rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności,
• popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych,
• upowszechnienie czytelnictwa poprzez promocję poradników i książek kulinarnych

związanych z tematem żywienia.
6. Kryteria oceny fartuchów zgłoszonych do konkursu:

• oryginalność,

• pomysłowość,

• estetyka,

• humor.

7. Przebieg konkursu:
a. Uczestnicy  konkursu  zgłoszą  organizatorowi  chęć  udziału  w konkursie  w trakcie

warsztatów pn. Smaki wiecznej młodości.
b. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest podpisać zgodę na publikacje wizerunku

i oświadczenie dotyczące regulaminu konkursu.
c. Każdy uczestnik zostanie oznaczony indywidualnym numerem.
d. Uczestnicy  zaprezentują  swoje  fartuchy  przed  jury  w  składzie:  Magdalena

Szleszyńska - dietetyczka, przedstawicielka GBP w Raszówce i przedstawiciel Rady
Seniorów.

e. Rozstrzygnięcie  konkursu:  jury  wybierze  trzy  najciekawsze  fartuchy  kuchenne,
których autorzy zostaną nagrodzeni książkami o tematyce kulinarnej.

8. Organizator przeprowadzi fotorelację z konkursu. Zdjęcia mogą zostać umieszczone na
stronach internetowych organizatora w celach promocyjno-marketingowych.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)216/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływ takich  danych oraz  uchylenia



dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej  zwanego
„RODO”, informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubin , ul. Księcia Ludwika I nr 3,
59-300 Lubin,

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt
możliwy jest poprzez e-mail: iod@ug.lubin.pl

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z art.  6 ust.  lit  a RODO,
tj.  zgoda  uczestnika.  Przetwarzana  dane  osobowe  należą  do  kategorii  danych
zwykłych: imię i nazwisko , miejscowość z której pochodzi uczestnik, wizerunek.

 Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  danych osobowych w zakresie
określonym powyżej jest dobrowolne.

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Administratora jedynie w celu
i  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  zadań  Administratora  danych  osobowych
związanych  z  realizacją  konkursu,  wyłonieniem  zwycięzców  oraz  wręczeniem
nagród.

 Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia
zakończenia konkursu chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania,
w  tym  w  szczególności  z  uwagi  na  obowiązki  archiwizacyjne,  fiskalne,  czy
dochodzenie roszczeń.

 Uczestnik konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w  celach  związanych  z  przeprowadzeniem  konkursu.  Cofnięcie  zgody  przez
Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa
do jakiejkolwiek nagrody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub
wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia
danych.

 Uczestnikom  konkursu  w  związku  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają , że ich dane są przetwarzana niezgodnie
z prawem.

 Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób
opierający  się  na  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji,  w  również  na
profilowaniu.

 Dane uczestników nie będą wysyłane poza obszar EOG.

      Serdecznie zapraszamy do udziału


