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DZIEŃ BEZ SAMOCHODU – KOMUNIKACJA MIEJSKA W KIELCACH - 2019 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 
2. Konkurs rozpoczyna się 5 września.2019 i trwać będzie do 27 września 2019r. 
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Komunikacja Miejska w Kielcach”. 
4. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół 

podstawowych: 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną (rysunek, grafika, obraz, techniki 
mieszane) lub fotograficzną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: 
„Komunikacja Miejska w Kielcach”. Format pracy maksymalnie A3. 

2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi 

danymi: imię i nazwisko, numer telefonu opiekuna prawnego (lub nauczyciela), 
klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z 
uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie 
będą udostępniane podmiotom trzecim. 

7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 
nagrody. 

8. Zgłoszenie do konkursu dokonuje się poprzez dostarczenie prac do Punktu 
Obsługi Pasażerów, Kielce ul. Głowackiego 4. Każda praca powinna być 
opisana z tyłu imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu opiekuna prawnego 
(lub nauczyciela) oraz nazwą placówki (nr przedszkola lub szkoły). 

9. Aby zgłoszenie było kompletne należy do pracy plastycznych dołączyć 

zgłoszenie pisemne, wypełnione na druku Organizatora (zał.1 do regulaminu). 

Zgłoszenie uznaje się za ważne gdy podpisane są wszystkie (3) oświadczenia 

(dot. Zapoznania się z regulaminem, o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach 

informacyjnych) 

 
Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury konkursu pod przewodnictwem Anny Kalety – dyplomowanego artysty 
plastyka i fotografa, członka Związku Polskich Artystów Fotografików - spośród 
przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 



3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na stronie 
www.ztm.kielce.pl oraz na stronie organizatora na portalu społecznościowym 
Facebook zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska. 

4. Nagrodami w konkursie są gadżety promocyjne Miasta Kielce i ZTM Kielce. 
5. Przyznane zostaną nagrody za miejsce: 1, 2, 3, możliwe jest także przyznanie 

wyróżnień. 
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród 

jest ostateczna. 
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na 

ich równowartość pieniężną. 
 
 
Dane osobowe 
 

1. Administrator danych osobowych 
 

1.1  Administratorem danych osobowych jest: 
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce 
telefon: (41) 343 15 93 
e-mail: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą: 
- poczty elektronicznej: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
- poczty tradycyjnej Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-
368 Kielce 
- telefonu: (41) 343 15 93 
 
1.2  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy 
prawne i w okresach wskazanych poniżej. 
 
1.2.1   Udział w Konkursie 
Dane osobowe: imię, nazwisko 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez 
Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Cel przetwarzania: udział w Konkursie „Dzień bez samochodu – komunikacja miejska 
w Kielcach”. 
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 
1.2.2 Publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora, wystawie 
organizowanej przez Organizatora materiałach marketingowych Organizatora oraz 
profilach w serwisach społecznościowych Administratora 
Dane osobowe: imię, nazwisko, 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 
Cel przetwarzania: publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora oraz 
profilach w serwisach społecznościowych Administratora. 

http://www.ztm.kielce.pl/


Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 
 
1.2.3  Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania 
Dane osobowe: imię, nazwisko 
Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. 
Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu 
świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami. 
Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z 
osobą, której dane dotyczą. 
 
1.2.4  Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych 
Dane osobowe: imię, nazwisko 
Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów 
podatkowych i rachunkowych. 
Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. 
Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia. 
 
1.3 Dobrowolność podania danych osobowych 
Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne 
i stanowi warunek udziału w Konkursie. 
 
1.4 Źródła danych osobowych: 
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane 
dotyczą lub Uczestnika Konkursu. 
 
1.5 Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom. 
 
1.7 Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
osobowych? 
Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych 
- żądania sprostowania swoich danych osobowych 
- żądania usunięcia swoich danych osobowych 
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
- żądania przenoszenia danych osobowych 
W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań 
bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – 
Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym 
żądaniem. 
W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa 
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 



W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania 
żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia. 
 
 
 
1.7.1  Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator 
przetwarza jego dane osobowe. 
Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani prawo do: 
- dostępu do danych osobowych, 
- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych 
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym 
okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach 
przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w 
związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
- uzyskania kopii swoich danych osobowych. 
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o 
zgłoszenie żądania na adres: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
 
1.7.2  Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 
Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora 
niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo 
do żądania uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych. 
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych 
osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
1.7.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” 
(art. 17 RODO) 
Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 
- dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 
inny sposób przetwarzane; 
- wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w 
oparciu o zgodę; 
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
- wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie 
danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; 
- wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z 
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę 
trzecią. Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych 
Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a. 
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych prosimy o 
zgłoszenie żądania na adres: 
pawel.janczyk@ztm.kielce.pl  
 



1.7.4 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
(art. 18 RODO) 
Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych, gdy: 
- kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku 
ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić 
prawidłowość tych danych; 
- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych 
osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
- dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń; 
- gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu 
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec 
podstaw wskazanych w sprzeciwie. 
 
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
 
1.7.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: 
- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią; 
- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
 
1.7.6 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 
Ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. 
Standardowo Administrator udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak 
dane mają zostać udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie 
preferowanego formatu w swoim żądaniu. W miarę możliwości Administrator postara 
się udostępnić dane we wskazanym formacie. 
Może Pan/Pani również zażądać, aby Administrator przesłał jego dane osobowe 
bezpośrednio innemu 
administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać 
przeniesienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na 
adres: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 
 
1.8 Prawo do cofnięcia zgody 
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na 
podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. 
Jeżeli zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
prosimy o zgłoszenie 
żądania na adres: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 



 
 
 
 
1.9 Skarga do organu nadzorczego 
Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony 
danych osobowych maPan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w 
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. 
 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na 
stronie www.ztm.kielce.pl oraz na stronie organizatora na portalu 
społecznościowym Facebook. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na 
wszelkich polach eksploatacji Organizatora włącznie z komercyjnym 
wykorzystaniem prac przy produkcji materiałów reklamowych przez 
Organizatora np. plakaty, kalendarze itp. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na 

stronie www.ztm.kielce.pl oraz u nauczycieli plastyki/sztuki w placówkach 
zgłaszających się do konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 
Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

6. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu z ramienia Organizatora jest 

Paweł Jańczyk, tel. 693 400 030, mail.: pawel.janczyk@ztm.kielce.pl 


