
 

Regulamin Konkursu z dnia 15.06.2022r. 
„Imię dla śmieciarki” 

 
 
 
I. Organizator Konkursu. 
 
Organizatorem Konkursu jest EKO M. Golik, J. Konsek A. Serwotka Sp. J. z siedzibą w Rybniku przy  
ul. Kościuszki 45A 44-200 Rybnik, KRS 0000078195. 
 
II. Cel i przedmiot Konkursu. 
 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej nazwy dla pojazdu przeznaczonego do selektywnej zbiórki 
odpadów. Imię powinno być związane z Miastem Rybnik lub śląską tradycją. 
2. Imię może zostać wykorzystane przez Organizatora do oznaczenia pojazdu w sposób graficzny lub 
inny przez niego przyjęty . 
 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 
1.Konkurs adresowany dla pierwszych 100 uczestników (dzieci do roku życia 14) wraz z opiekunami 
prawnymi (rodzice), którzy w dniu 17 czerwca 2022r. na stanowisku Organizatora przy ulicy Rudzkiej 
13 w Rybniku i spełnią poniższe warunki: 
a) oddadzą: drobne elektrośmieci, stare płyty CD, zużyte baterie lub nakrętki od butelek PET, 
b) wypełnią prawidłowo Formularz Konkursu „Imię dla śmieciarki” dostępny jako załącznik do 
niniejszego Regulaminu, 
c) złożą wypełniony formularz bezpośrednio po oddaniu odpadów o których mowa powyżej na 
stanowisku organizatora. 
2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich proponowanego 
imienia dla śmieciarki na rzecz organizatora i nie rodzi po stronie uczestnika żadnych praw 
wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 
5. W konkursie mogą brać udział osoby, które zapoznali się z regulaminem Konkursu. 
 
IV. Przebieg Konkursu. 
 
1. Każde dziecko wraz z opiekunem może złożyć jeden formularz z jedną propozycją imienia. 
2. Jeden opiekun może złożyć tylko jeden Formularz jednego dziecka. 
3. W Formularzach, których powtórzą się dane opiekuna lub dane dziecka będą uważane za nieważne  
i nie będą brane pod uwagę w rozstrzygnięciu konkursowym. 
4. W przypadku powtórzenia się w Formularzu jakichkolwiek danych opiekuna, wszystkie Formularze 
złożone w Konkursie nie będą brane pod uwagę. 
5. Formularz będą przyjmowane przez Organizatora na stanowiska w pkt III.1, który będzie umieszczał 
na nich godzinę i numer porządkowy. Ostatni Formularz będzie przyjęty o godzinie 17:45. 
6. O przyjęciu Formularza na miejscu decyduje Organizator. 
7. W przypadku powtórzenia się propozycji imienia w Formularzu pod uwagę będzie brana ta, która 
została złożona wcześniej. 
 
 
 
 



 
V. Ocena Formularzy konkursowych. 
 
1. Oceny Formularzy i wyboru imienia dokona trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora. 
2. Komisja dokona formalnego sprawdzenia złożonych formularzy pod względem spełnienia zapisów 
niniejszego Regulaminu. Formularze nie spełniające wymagań nie będą brały udziału w konkursie. 
3. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 
4. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. 
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy i nie przyznania nagrody. 
6. Planowana data ogłoszenia wyników do dnia 25.06.2022r. 
7. Wyniki zostaną zamieszczone w social media Organizatora lub na stronie internetowej . 
8. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator. 
9. Zaistniałe kwestie sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem, ostatecznie rozstrzyga Organizator na 
podstawie przepisów. 
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Regulaminu FORMULARZ KONKURSU „IMIĘ DLA ŚMIECIARKI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ KONKURSU 

„IMIĘ DLA ŚMIECIARKI” 

(należy wypełnić drukowanymi literami)  

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię dziecka (uczestnika Konkursu):  

DANE PEŁNOLETNIEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA 

Imię:  

Nazwisko:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

PROPOZYCJA IMIENIA DLA ŚMIECIARKI 

                  

                  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 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 - zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest „EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku,  

ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik, e-mail: biuro@eko.rybnik.pl. 

2. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana podopiecznego (uczestnika Konkursu) będą przetwarzane w celach związanych z organizacją, 

przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, a także w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu z jego opiekunem oraz ogłoszenia 

zwycięzcy i przyznania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody opiekuna uczestnika. Do zwycięzcy zwrócimy 

się poprzez kontakt z jego opiekunem. Dane zwycięzcy (imię) wraz ze zwycięską nazwą/imieniem śmieciarki, zostaną podane do 

publicznej wiadomości (np. strona internetowa, fanpage EKO). 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 

na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym Administrator powierzył dane. 

5. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

UODO (uodo.gov.pl).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie przechowywane będą 

wyłącznie w celach archiwalnych. 

7. W celu skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora 

Inspektorem Ochrony Danych: iod@eko.rybnik.pl.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

9. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Administratora oraz na stronie 

internetowej pod adresem: http://eko.rybnik.pl/files/component_files/rodon201.pdf.          

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA 

I. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Imię dla śmieciarki”, dostępnym pod adresem: 

www.eko.rybnik.pl i akceptuję jego postanowienia. 

II. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 RODO. 

III. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowych, oraz danych osobowych mojego 

podopiecznego (uczestnika Konkursu), zawartych w niniejszym Formularzu, przez „EKO” M. Golik, J. Konsek, A. 

Serwotka Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku, dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem 

Konkursu, a także w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu z jego opiekunem oraz ogłoszenia zwycięzcy i przyznania nagrody, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

……….………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego opiekuna uczestnika  

 

 

mailto:biuro@eko.rybnik.pl
http://eko.rybnik.pl/files/component_files/rodon201.pdf
http://www.eko.rybnik.pl/

