
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 
WÓJTA GMINY RADWANICE 

z dnia 8 marca 2023 r. 

w sprawie organizacji konkursu na Najpiękniejszą sentencję z okazji Dnia Kobiet 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Przystępuje się do realizacji zadania promocyjnego gminy - organizacji gminnego konkursu na 
Najpiękniejszą sentencję z okazji Dnia Kobiet. 

§ 2. Cele, zasady i sposób organizacji zadania promocyjnego, o którym mowa w §1, określa Regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. promocji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Radwanice 
 
 

Paweł Piwko 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.33.2023 

Wójta Gminy Radwanice 

z dnia 8 marca 2023 r. 

Regulamin konkursu na Najpiękniejszą sentencję z okazji Dnia Kobiet 

§ l Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest „Urząd Gminy w Radwanicach” z siedzibą w Radwanicach: 59-160 
Radwanice, ul. Przemysłowa 17, zwany dalej organizatorem. 

2. Konkurs rozpoczyna się 8 marca i trwa do 21 marca 2023 r., do godziny 12:00. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. 

4. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Kobiet. 

§ 2. Warunki udziału w konkursie  

1. W konkursie mogą wziąć udział jedynie kobiety, które zameldowane są w Gminie Radwanice. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pod postem konkursowym zamieszczonym na portalu 
społecznościowym Facebook Urzędu Gminy Radwanice wymyśloną przez siebie sentencję, dedykowaną 
kobietom z gminy Radwanice z wykorzystaniem przynajmniej 3 następujących słów: Gmina Radwanice, 
pomoc, kobiety, zawsze, wsparcie, pomysłowość, najlepsze, dzień, natura, bohaterka. 

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody 

1. Wygrywa jedna zwycięska sentencja, która wybrana zostanie przez jury powołane przez organizatora. 

2. Kryteria oceny sentencji  to: pomysłowość, oryginalność, element zaskoczenia, poczucie humoru. 

3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

4. Decyzja jury co do wskazania laureata konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna. 

5. Nagrodą w konkursie jest jeden voucher o wartości 200,00 zł do wykorzystania w sklepie Home&You. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23 marca 2023 roku, na portalu społecznościowym Facebook 
Urzędu Gminy. 

§ 4. Postanowienia końcowe  

1. Biorąc udział w konkursie, uczestniczka akceptuje jego regulamin. Akceptacja regulaminu jest równie 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu. 

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.radwanice.pl oraz w siedzibie Urzędu 
Gminy. 

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na  Facebooku organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości odpowiedzi, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, 
adres e mail: sekretariat@radwanice.pl, tel. +48 76 831 14 78, reprezentowana przez Wójta Gminy Radwanice. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy za pośrednictwem 
adresu e - mail: iod@drmendyk.pl 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe 
Wykonawcy mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia roku 
finansowego. Okres przechowywania może zostać wydłużony ze względu związanych z umową roszczeń. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy nie będzie używane zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 

8. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do 
usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki prawne do ich przetwarzania, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych. 

9. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
RODO. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, 
a niepodanie danych powoduje odstąpienie od zawarcia umowy. 

 

   

Wójt Gminy Radwanice 
 
 

Paweł Piwko 
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