Regulamin konkursu „Człowiek roku LEGIONOWO 2018”.
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Człowiek Roku Legionowo 2018” jest Urząd Miasta Legionowo,
marsz. J. Piłsudskiego 41 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Tytuł „Człowiek Roku LEGIONOWO 2018” jest przyznawany, za szczególne osiągnięcia osobie,
która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi, żyje i pracuje z myślą
o innych, poprzez swoją osobowość umożliwia mieszkańcom Legionowa poznanie czegoś nowego,
promuje Gminę Legionowo, zaraża entuzjazmem i udowadnia, że każdy może osiągnąć
„niemożliwe”.
3. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością i osiągnięciami
zasługiwać na miano Człowieka Roku Legionowo 2018.
4. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z miastem
Legionowo, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej.
5. Konkurs rozpoczyna się 28 listopada 2018 r. i kończy 14 grudnia 2018 r.
6. Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu „Człowiek
Roku LEGIONOWO 2018”, czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyga konkurs
w głosowaniu.
7. Regulamin konkursu jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników konkursu, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników konkursu.
8. Organizator oświadcza, że konkurs „Człowiek roku Legionowo 2018” nie jest grą losową
ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2016 r. Poz. 471).
9. Administratorami danych osobowych zbieranych od kandydatów i zgłaszających konkursu jest
Prezydent Miasta Legionowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
11. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
12 . Organizator będzie zbierał od kandydatów następujące dane: a) imię i nazwisko, b) dane
kontaktowe, c) nazwa i adres instytucji, organizacji lub klubu, którą kandydat reprezentuje
13. Organizator będzie zbierał od zgłaszających następujące dane: a) imię i nazwisko, b) dane
kontaktowe, c) adres siedziby
14. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa
do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem
e-mail iod@um.legionowo.pl.
15. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu
skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu
dostępnym pod adresem e-mail iod@um.legionowo.pl.
16. Zgłaszającym i kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO).
17. Kandydaci zezwalają na wykorzystanie ich imienia i nazwiska w celu informowania
o wynikach konkursu.
18. Organizator oraz Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu
Konkursu.
II. Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu (wzór - załącznik nr 1) może dokonać organizacja pozarządowa,
instytucja oraz pełnoletni mieszkaniec Legionowa, posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Zgłoszenia do konkursu, należy wysłać na adres kancelaria@um.legionowo.pl z dopiskiem
na kopii „Człowiek roku LEGIONOWO 2018” wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia należy wysyłać
na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie www.legionowo.pl, pocztą lub osobiście
w Biurze Obsługi Klienta. O przyjęciu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
decyduje – data dostarczenia e-maila na serwer Organizatora.
3. W zgłoszeniu do konkursu należy podać pełne dane oraz kontakt osoby zgłaszającej oraz imię
i nazwisko, dane kontaktowe kandydata.
4. Kandydatem do konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
5. Kandydaci oraz osoby zgłaszające będą musiały wypełnić oświadczenia (wzór – załącznik nr 2)
o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz podpisać klauzulę informacyjną (wzór – załącznik
nr 3).
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2018 r do godz. 8.30.
7. Wśród osób zgłaszających kandydatów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
III. Kapituła konkursu
1. Kapituła składa się z 5 Członków, przedstawiciela środowisk: kultury, sportu, Urzędu Miasta
i Rady Miasta pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Legionowo.
3. W przypadku rezygnacji Członka Kapituły skład zostanie uzupełniony przez wybór nowego
Członka.
4. Kandydat nie może być jednocześnie Członkiem Kapituły.
5. W posiedzeniu Kapituły członkowie uczestniczą osobiście.
6. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie przez czas trwania konkursu.
7. Posiedzenia Kapituły jest prawomocne w przypadku gdy stawi się co najmniej 2 członków oraz
Przewodniczący Kapituły, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie zostali skutecznie
powiadomieni listem poleconym lub e-mailem (za potwierdzeniem odbioru) o terminie posiedzenia
Kapituły, co najmniej na 7 dni przez jego terminem.
IV. Procedura wyłonienia nominowanych
1. Spośród zgłoszonych Kandydatów do tytułu „Człowiek Roku LEGIONOWO 2018”, w terminie
do 12 grudnia, członkowie Kapituły wybierają jednego zwycięzcę w oparciu o poniższe kryteria,

przyznając punkty w skali 1 do 5, gdzie 1 jest najniższą oceną, a 5 - najwyższą:
- wpływ Kandydata na życie społeczne Legionowa
- promocja pozytywnej postawy i zaangażowania,
- uczynność, skromność, życzliwość,
- szczególna osobowość,
- inne / szczególne osiągnięcia.
2. Ilość kandydatów zgłoszonych do konkursu jest nieograniczona, jednak każda instytucja lub
osoba może zgłosić maksymalnie dwie kandydatury.
3. Kapituła dokonuje oceny w sposób jawny.
4 . W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej
ilości głosów, o zwycięstwie danego kandydata decyduje głos przewodniczącego Kapituły
4. Tytuł „Człowieka Roku LEGIONOWO 2018” może być nadany danej osobie tylko raz.
V. Ogłoszenie wyników / Nagroda
1. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie podczas „Wigilii Miejskiej” organizowanej
przez Organizatora 16 grudnia 2018 roku.
2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym lub e-mailem o terminie i miejscu
wręczenia nagrody z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Laureat konkursu otrzyma tytuł „Człowiek Roku LEGIONOWO 2018” dyplom oraz statuetkę.
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora
www.legionowo.pl.
VI. Prawa „Człowieka roku Legionowo 2018”
Zwycięzca konkursu „Człowiek roku LEGIONOWO 2018” ma prawo wykorzystać informację
o uzyskanym tytule „Człowiek roku LEGIONOWO 2018” na swoich wizytówkach, własnej stronie
internetowej, blogu, publikowanych artykułach prasowych.
VII. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora (Referat Kultury
i Współpracy) oraz na stronie wwww.legionowo.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu zgodnie z 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
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu.

