Załącznik do Polecenia Służbowego
Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi
nr 6/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.

Regulamin Konkursu wiedzy „Ekologia i Fundusze Europejskie”
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie (31-156),
przy ul. Basztowej 22, NIP 676-208-34-99, REGON 351 555 335, zwane dalej Organizatorem.
Konkurs są współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Celem Konkursu jest :
a) pogłębianie wiedzy ekologicznej;
b) kształtowanie postaw proekologicznych;
c) pogłębianie wiedzy nt. Unii Europejskiej;
d) rozbudzanie zainteresowania problematyką europejską i funduszami europejskim;
e) rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej.
Konkurs odbędzie się w czasie trwania Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w dniu 8 czerwca 2019 r. w Myślenicach.
§ 2.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs skierowany jest do młodzieży od lat 15 i osób dorosłych zwanych
uczestnikami/uczestnikiem Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich w formularzu
zgłoszeniowym potrzebna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
Udział w dwuetapowym Konkursie należy zgłaszać w godzinach 9.00-12.00 poprzez
wypełnianie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu
i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
§ 3.
Zasady i przebieg konkursu.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) ETAP I - Ekologia odbywa się w godzinach 9:00-12:00.
Zadaniem uczestników jest rozwiązanie Eko-krzyżówki oraz wpisanie poprawnie hasła,
uzupełnienie swoich danych, wyrażenie zgody na udział w konkursie, a także połączenie hasła
z Funduszami Europejskimi (forma odpowiedzi dowolna np. rymowanka, wierszyk).
Formularze roznosi hostessa, są także do pobrania w boksie i namiocie sferycznym.
Po wypełnieniu formularze konkursowego uczestnik wrzuca go do urny w namiocie
sferycznym.
2) ETAP II – Fundusze Europejskie
W drugim etapie o godz. 12.00 odbędzie się finał konkursu. Warunkiem udziału w II etapie
jest obecność osób w czasie II etapu konkursu.
Spośród wszystkich zgłoszeń uczestników organizator wybierze 3 ważne formularze
zgłoszeniowe z najbardziej oryginalnym połączeniem hasła krzyżówki z Funduszami
Europejskimi. Konferansjer zaprasza uczestników, których formularze zostały wybrane na
scenę. Osoby te biorą udział w konkursie wiedzy Fundusze Europejskie. W przypadku
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nieobecności którejkolwiek z ww. osób wybiera kolejną osobę, która w formularzu
najbardziej oryginalnie połączyła hasło krzyżówki z Funduszami Europejskimi. Konferansjer
czyta pytania i podaje odpowiedzi oznaczone kolejno a) i b). Uczestnicy w celu odpowiedzi
na pytanie podnoszą rękę. Na zadane pytanie odpowiedzi udziela osoba, które pierwsza
podniosła rękę. Dzięki odpowiedziom na pytania uczestnicy zdobywają punkty, które
na końcu są sumowane i w ten sposób zostają przydzielone nagrody dla poszczególnych
miejsc.
§ 4.
Nagrody
1. Na podstawie punktacji, o której mowa w § 3 pkt 2) spośród 3 zwycięzców wylosowanych
w II tury konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe: I nagroda, II nagroda i III nagroda
(gadżety promocyjne Funduszy Europejskich).
2. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania upominków dla 5 osób
dodatkowo wylosowanych przez Organizatora.
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§ 5.
Dane osobowe uczestników Konkursu
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnego formularza zgłoszeniowego,
o którym mowa w §2 ust. 2 przez Uczestnika, w którym znajdują się prawdziwe dane
osobowe (imię i nazwisko). Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.
Uczestnik przystępujący do Konkursu:
1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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,
2) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania,
3) został poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu
umożliwienia uczestnictwa w Konkursie przez Województwo Małopolskie (z siedzibą
przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Racławicka 56,
30-017 Kraków)
4) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku lub wizerunku dziecka,
którego jest rodzicem/opiekunem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do uczestniczenia w konkursie.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoważne z rezygnacją
z udziału w konkursie.

§ 8.
Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Województwo Małopolskie
z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka
56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017
Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.
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III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać dane uczestników Konkursu, w celach związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. “numer IX.272.2.2018
IV. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego
rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu
archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
V. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych uczestników Konkursu: imię
i nazwisko oraz wizerunek.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Uczestnik Konkursu posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Odbiorcy danych
Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom audytowokontrolnym na podstawie umów zawartych z Zamawiającym w zakresie powierzenia danych
osobowych.
IX. Źródło danych
Dane osobowe uczestników Konkursu pochodzą z załącznika do Regulaminu Konkursu
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
XI. Dodatkowe informacje
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
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§ 9.
Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy
to w szczególności zmian godzin poszczególnych czynności konkursowych.
W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego regulaminu, Uczestnicy oraz
Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozwiązania.
Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania
jakiegokolwiek integrowania w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady.
Regulamin podlega publikacji na stronie www.fundusze.malopolska.pl/MPI za wyjątkiem
formularza zgłoszeniowego zawierającego krzyżówkę.
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