KONKURS POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA
ORAZ
PRZEWODNICZĄCEGO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI.

Regulamin konkursu na nazwę własną PSZOK Giżycko znajdującego się
w Giżycku przy ulicy Wileńskiej
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu na nazwę własną PSZOK Giżycko zwanego dalej „Konkursem”,
jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z.o.o z siedzibą w Spytkowo 69,
11-500 Giżycko, zwany dalej „ZUOK Spytkowo”.
2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla PSZOK Giżycko znajdującego się w
Giżycku przy ulicy Wileńskiej.
3. Nazwa powinna spełniać jedno z następujących kryteriów:
a) nawiązywać do działalności obiektu,
b) sugerować rodzaj działalności, miejsce, położenie, specyfikę miejsca.
4. Nazwa powinna być oryginalna nigdy wcześniej nie stosowana przez inną instytucje.
5. Nazwa nie powinna być zbyt długa, preferowana polska nazwa, łatwa w wymowie i piśmie.
6. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy
Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko.
2. Proponowane

nazwy

uczestnicy

zobowiązani

są

wysyłać

na

adres

e-mail

j.kepinska@zuokspytkowo.pl. W wiadomości trzeba podać imię, nazwisko, adres e-mail do
kontaktu oraz proponowaną nazwę PSZOK-u wraz z krótkim uzasadnieniem.

3. Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każda z proponowanych nazw
może znajdować się w jednej wiadomości.
4. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy od więcej niż jednej osoby,
decyduje kolejność dostarczenia wiadomości. ( data lub czas dostarczenia wiadomości).
5. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa
do otrzymania nagrody.

§3
Przebieg Konkursu i Komisja Konkursowa
1. Wybór nazwy PSZOK zostanie dokonany przez Komisję Konkursową, która dokona oceny
propozycji nazwy dla PSZOK Giżycko.
2. Skład komisji konkursowej:
2.1. Burmistrz Giżycka – Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz,
2.2. Przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka
Odpadami – Pan Wojciech Ogłuszka,
2.3. Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp.
z.o.o. - Pan Mariusz Piasecki.
3. Komisja spośród wszystkich wiadomości mailowych wybierze kilka z nich, które zostaną
udostępnione profilu w mediach społecznościowych (facebook.com/zuokspytkowo).
4. Komisja wybierając ostateczną nazwę dla PSZOK Giżycko, weźmie pod uwagę sumę
punktów przydzielonych jako liczbę

polubień w komentarzach pod wybranymi

propozycjami nazw (za najwyższą liczbę polubień przyznaje się 5 punktów, za II = 3 punkty,
z III – 1 punkt;) oraz przydzielone przez komisję dodatkowe punkty w głosowaniu, w
którym każdy z członków będzie miał do rozdysponowania 5 punktów.
5. Ostateczne wybory wiadomości mailowych z propozycją nazw należą do Komisji. Decyzja
Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§4
Nagrody
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w postaci hulajnogi elektrycznej.
2. Pozostali uczestnicy, których propozycje nazw zostały wybrane przez Komisję otrzymają
nagrody rzeczowe.

§5
Termin przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 9 maja 2022 r.
1.1. Od dnia 09.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r. - składanie propozycji nazw
1.2. W dniach 27.06.2022 r. - 30.05.2022 r. - ocena propozycji i wybór kilku z nich przez
Komisję Konkursową.
1.3. W dniach 31.06.2022 r. od godz. 1100 - 02.06.2022 r. do godz. 1300 - głosowanie
internetowe
1.4. W dniu 04.06.2022 r. podczas „Mazurskiego Festynu Ekologicznego - Ekologika 2022”
ok. godz. 1130 - ogłoszenie wyników.
Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje
na stronie internetowej ZUOK Spytkowo oraz na profilu w mediach społecznościowych
(facebook.com/zuokspytkowo)

1. Propozycje nazw złożone w komentarzu po terminie wyznaczonym w §5 ust. 1.1 nie będą
brane pod uwagę.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej ZUOK
Spytkowo oraz na profilu w mediach społecznościowych (facebook.com/zuokspytkowo).
Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o terminie i sposobie dostarczenia nagrody w
prywatnej wiadomości.

§6
Prawa do nazwy
1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z.o.o nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w
konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji, w
tym w szczególności do wykorzystania jej jako nazwy własnej dla PSZOK Giżycko
znajdującego się przy ulicy Wileńskiej w Giżycku i wyraża zgodę na udostępnianie nazwy
anonimowo.
2. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek
tytułów w stosunku do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo
Sp. z.o.o, bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy.

§7
RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, REGON 280470190,
NIP 8451958301, KRS 0000346147, BDO 000012919 tel. +48 87 555 54 10,
email: biuro@zuokspytkowo.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane m.in.:
a) budowania pozytywnego wizerunku administratora, prowadzenia strony internetowej i
kont w mediach społecznościowych;
b) zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej administratora oraz świadczenia usług
publicznych w dziedzinie gospodarki odpadami w ramach zadań własnych gmin;
c) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy
przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane
na polecenie i w imieniu administratora danych, świadczące usługi doradztwa prawnego,
wsparcia systemów informatycznych
4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie
administratora oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Dobrowolna zgoda
może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
a) do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku;
b) zgodnie z obowiązującymi administratora przepisami archiwalnymi;
c) do 3 miesięcy, w przypadku dotyczącym wizerunku zarejestrowanego przez system
monitoringu wizyjnego.

8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje
Tomasz Trzciałkowski - inspektor ochrony danych, punkt kontaktowy - email:
kontakt@idpo.pl, telefon +48511793443
9. Administrator danych dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku
z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy jej wykonaniem lub przetwarzaniem
danych osobowych w celach określonych w punkcie 2. Osoba, której dane dotyczą posiada
prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem
w zakresie edukacyjnej, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących zadania
na rzecz ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych poza transferem danych do serwisów Facebook. W związku z
transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn.
Facebook, dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody, a
jako zgodę rozumie się dobrowolne uczestnictwo w konkursie). W związku z transferem
danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, administrator
informuje, że współadministrator funpage, jakim jest Facebook Ireland wykorzystuje
typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG
do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

§8
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w
regulaminie.
2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.zuokspytkowo.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych aktów prawnych.
4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Julia Kępińska (j.kepinska@zuokspytkowo.pl)

