REGULAMIN AKCJI "OŚWIĘCIM DLA MALUCHA"
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji pn. "Oświęcim dla Malucha" zwanej dalej Akcją jest Gmina Miasto
Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
3. Organizator oświadcza, że w związku z Akcją administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach Akcji w rozumieniu rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w § 4.
4. Uczestnictwo w Akcji, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Akcji, ma
charakter dobrowolny.
5. Akcja jest prowadzona na terenie miasta Oświęcimia.
6. W skład pakietu Akcji wchodzą: body, półśpioszki, czapeczka, gryzak, kokardka czerwona
z karteczką z życzeniami, metryczka (kartonik z miejscem na wpisanie danych urodzeniowych
dziecka), okolicznościowa naklejka, zaproszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu oraz list powitalny Prezydenta Miasta Oświęcim.
7. Nie przysługuje wymiana rzeczy składających się na pakiet otrzymany w ramach Akcji na
ekwiwalent pieniężny.
§2
UCZESTNICTWO W AKCJI
1. Udział w Akcji mogą wziąć prawni opiekunowie nowonarodzonego dziecka, zameldowani na
pobyt stały na terenie miasta Oświęcimia, którzy dokonają zgłoszenia, rejestracji i meldunku
dziecka na pobyt stały na terenie miasta Oświęcim w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akcja dotyczy
dzieci urodzonych od 1 czerwca 2018 r. Każde dziecko może otrzymać pakiet Akcji tylko raz.
2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie Zgody na otrzymanie pakietu "Oświęcim dla
Malucha" w terminie do 60 dni od daty urodzenia dziecka.
3. Drogi postępowania w celu pobrania pakietu:
3.1. dla dzieci urodzonych i meldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Oświęcim w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Oświęcimiu (ul. Wł. Jagiełły 25) należy czytelnie wypełnić w czasie rejestracji
dziecka dokument Zgody i na tej podstawie zostanie na miejscu wydany pakiet.
3.2. dla dzieci urodzonych poza terenem Oświęcimia, ale meldowanych na pobyt stały na terenie
Miasta Oświęcimia w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim (ul. L. Solskiego 2),
w czasie meldowania dziecka należy wypełnić dokument Zgody i na tej podstawie zostanie na
miejscu wydany pakiet.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1, gdy dokument nie został wypełniony przy
rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oświęcimiu, należy zgłosić się do Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Solskiego 2 w Oświęcimiu, wg drogi
postępowania opisanej w ust. 3 pkt 3.2.
§3
CEL I CZAS TRWANIA AKCJI
1. Celem Akcji jest promocja miasta Oświęcimia.
2. Akcja dotyczy dzieci urodzonych od 1 czerwca 2018 r. oraz spełniających warunki, o których
mowa w §2 niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia do udziału w Akcji (wypełniony druk: Zgoda na Przesłanie pakietu "Oświęcim dla
Malucha"), przyjmowane będą w terminie do 60 dni od daty urodzenia dziecka.
§4
DANE OSOBOWE
1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Akcji.
2. W ramach realizacji programu przetwarzane będą następujące dane: imię i nazwisko dziecka,
adres zameldowania, data urodzenia dziecka, imiona i nazwiska prawnych opiekunów dziecka oraz
adres ich zameldowania.
3. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą
w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, numer telefonu
33 84-29-307
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w Akcji na podstawie zgody
wyrażonej przez prawnego opiekuna nowonarodzonego dziecka, któremu przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikajacy z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z
2011 Nr 14, poz. 67).
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
9. Osoba, która stwierdzi, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe przetwarzane w ramach programu nie będą przekazywane
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu.

do państwa

§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące wad produkcyjnych rzeczy składających się na pakiet Oświęcim dla
Malucha będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od momentu otrzymania pakietu Akcji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione
pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnictwo w Akcji zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. Regulamin pozostaje do
wglądu w siedzibie Organizatora Akcji oraz na stronie internetowej https://oswiecim.pl w dziale
"Dla Mieszkańca" w zakładce "Oświęcim dla Malucha".
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań
Uczestników oraz osób trzecich, na których postępowanie nie miał wpływu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłowość przebiegu akcji pn. "Oświęcim
dla Malucha".

