Regulamin konkursu „Mój piękny balkon”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Konkurs „Mój piękny balkon” przeznaczony jest dla mieszkańców zasobów
JSM.
§2
Cele konkursu
1. Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów.
2. Kreowanie i rozwijanie wśród mieszkańców inicjatywy oraz dbałości o
otoczenie, w którym mieszkamy.
3. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla.
4. Inspirowanie mieszkańców osiedla dla współtworzenia przyjaznej dla
środowiska atmosfery poprzez upiększanie balkonów rozmaitymi
roślinami, kwiatami i drzewkami ozdobnymi.
§3
Zasady konkursu
1. Ocenie będą podlegały pomysłowość, oryginalność oraz ogólne wrażenie
estetyczne, według skali ocen:
 ogólne wrażenie estetyczne: 1 – 10 punktów
 pomysłowość:
1 – 10 punktów
 oryginalność:
1 – 10 punktów
2. Aby wziąć udział w konkursie należy na
konkurs@jsmjg.pl wysłać zgłoszenie zawierające:

adres

mailowy

 dane zgłaszającego, jego adres oraz numer telefonu
 dwa zdjęcia, robione od strony mieszkania z ujętym w tle widokiem
najbliższej okolicy, przedstawiające cały balkon (z dwóch
przyległych do ściany budynku rogów). Osoby, które nie mają
możliwości zrobienia i wysłania drogą elektroniczną zdjęć
proszone są o kontakt telefoniczny z właściwą dla miejsca
zamieszkania Administracją:
- Zabobrze I i Śródmieście – Administracja „JEDYNKA” pod
numerem telefonu 76 76 74 835
- Zabobrze II i Zabobrze III – Administracja „DWÓJKA” pod
numerem telefonu 75 75 42 188.
Do takich osób uda się pracownik Administracji, który wykona
zdjęcia i przekaże komisji konkursowej.

Kierunki zrobienia zdjęć przedstawia poniższy rysunek:

3. Termin nadsyłania zdjęć: 31 sierpnia 2018 r.
4. Balkony będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez
Zarząd JSM, składającą się z przedstawicieli JSM oraz Rad
Nieruchomości.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
6. Organizator przewiduje nagrody pieniężne o wartości:
 za zajęcie I miejsca – 300 złotych
 za zajęcie II miejsca – 200 złotych
 za zajęcie III miejsca – 100 złotych
 cztery wyróżnienia po 50 złotych każde
Wyłonieni zwycięzcy będą zobowiązani do dostarczenia danych takich jak:
PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania niezbędnych do wystawienia
PIT 8c do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2018 r. na stronie internetowej
JSM www.jsmjg.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców JSM przy ulicy
L. Różyckiego 19.
8. Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2018 r..
9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć balkonów biorących
udział w konkursie w gazecie „Za Bobrem”.
§4
Postanowienia końcowe, klauzula informacyjna RODO
Zgłoszenie swoich balkonów do Konkursu będzie jednoznaczne
z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego
postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu
na „Mój piękny balkon”, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO.
Informujemy osoby biorące w konkursie iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira
Różyckiego 19.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej jest możliwy pod numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub
adresem email iod@jsmjg.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu przeprowadzenia konkursu „Mój piękny balkon”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego
usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem
działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do realizacji konkursu.

