
 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

promującego szczepienia przeciw COVID-19 

pod hasłem „STOP COVID-19 – SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE KOŚCIERZYNA” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kościerzyna.  

2. Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Gminy Kościerzyna, którzy zaszczepią się przeciw 
COVID-19 w terminie od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r. 

3. Konkurs jest organizowany w ramach działań promocyjnych zleconych decyzją 
Wojewody Pomorskiego i ma na celu promocję Narodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19. 

 

II. Cel konkursu:  

Promowanie szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Kościerzyna. 

 

III. Ramy czasowe 

1. Konkurs trwa od dnia 01.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. 

2. Finał konkursu tj. losowanie zwycięzców, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród nastąpi w październiku 2021 r. 

 

IV. Sposób zgłaszania się uczestników 

1. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy zameldowani w Gminie Kościerzyna, którzy 
zakończyli proces szczepienia przeciw COVID-19, czyli w terminie od dnia 1 sierpnia 
2021 r. do dnia 30 września 2021 r. otrzymali zarówno pierwszą, jak i drugą dawkę 
jednego z preparatów firm: Pfizer/BioNTech albo Moderna albo AstraZeneca lub też 
jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson i zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy 
Kościerzyna. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą zgłosić się do Urzędu Gminy 
Kościerzyna w terminie od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r., z dokumentem 
potwierdzającym przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, w celu podpisania 
zgłoszenia udziału w konkursie.  



3. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia do konkursu dokonują 
rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego. 

 

V. Zasady nagradzania i rodzaje nagród 

1. Nagrody dla zwycięzców konkursu będą zapewnione przez organizatora konkursu. 

2. W konkursie ufundowane będą 3 nagrody główne – bony prezentowe każdy  o wartości 
1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na zakup sprzętu RTV/AGD. Ponadto każdy 
uczestnik konkursu w chwili składania zgłoszenia otrzyma drobny upominek 
promocyjny. 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani podczas prowadzonej na żywo transmisji na 
kanale https://www.youtube.com/user/GminaKoscierzyna, która odbędzie się dnia  
1 października 2021 r. o godzinie 12.00. 

4. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie. 

5. Zwycięzcy, którzy nie odbiorą nagród do dnia 8 października 2021 r., tracą prawo do 
nagrody. W takim przypadku w dniu 11 października 2021 r. o godzinie 12.00 wśród 
nienagrodzonych uczestników konkursu odbędzie się kolejne losowanie 
nieodebranych nagród.  

 

VI. Pozostałe ustalenia 

1. Podpisanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza potwierdzenie znajomości 
regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

4. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podanie przyczyn. 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pod numerem 
telefonu 58 686 59 80.   

 

VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane popularnie jako „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z 
siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-
mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska przetwarzane będą w celu 
promowania szczepień przeciw COVID-19, adres zamieszkania jest nam niezbędny 
w celu weryfikacji osób zgłaszających się czy są mieszkańcami Gminy Kościerzyna, 
numer telefonu  w celu poinformowania o ewentualnej wygranej, informacja o 

https://www.youtube.com/user/GminaKoscierzyna


szczepieniu w celu dopuszczenia do udziału w konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) (zgoda) RODO. Podstawą prawną przetwarzania daty przyjęcia pierwszej dawki 
jest art. 9 ust. 2 lit a) (zgoda) RODO 

4. Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie promującym szczepienia przez 
COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Kościerzyna. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a 
następnie przez okres przedawania roszczeń (do 3 lat) 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe w przypadku umieszczania zdjęć na profilu 
społecznościowym Facebook będą przekazywane do państwa trzeciego. Komisja 
Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie 
założeń Tarczy Prywatności UE-USA. Właściciel portalu zobowiązuje się do ich 
przestrzegania.  
https:pl-pl.facebook.com/about/privacyshield/. 

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

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym 
wykazem akt. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 
konkursie. 

Wójt Gminy Kościerzyna 

Grzegorz Piechowski 

 


