REGULAMIN LOTERII PROMUJĄCEJ SZCZEPIENIA PRZECIW COVID -19
„Loteria - Szczepimy się”
§1
Nazwa Loterii
Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Loteria - Szczepimy się ” (dalej: „Loteria”).
§2
Podmiot organizujący loterię
Organizatorem Loterii jest Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb (zwana dalej
Organizatorem).
§3
Obszar Loterii
Loteria jest organizowana w ramach akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID-19, która
odbędzie się 17 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie,
ul. Niepodległości 9A.
§4
Czas trwania Loterii
Loteria odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie dnia 17.09.2021 r. , przy czym
rejestracja uczestników loterii odbywa się w godzinach od godziny 18.30 do godz. 19:15,
losowanie nagród o godzinie 19.30.
§5
Definicje
1. Laureat – Uczestnik wyłoniony zgodnie z Regulaminem, potencjalny Zwycięzca
nagrody.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki, na których odbywa się loteria
promocyjna pod nazwą „Loteria - Szczepimy się”.
3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zaczepiona przynajmniej jedną dawką
szczepionki przeciw Covid-19.
4. Rejestracja do Loterii (Rejestracja) – funkcjonalność udostępniona uczestnikom
w okresie, o którym mowa w §4 za pośrednictwem osób odpowiedzialnych
za rejestrację.
§6
Przedmiot Loterii
1. Celem Loterii jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 oraz zwiększenie
zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19.

§7
Udział w loterii i rejestracja
1. W loterii udział biorą uczestnicy zaszczepieni przynajmniej jedną dawką szczepionki
w dniu 17.09.2021 r.: w tymczasowym punkcie szczepień zlokalizowanym w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kodrębie lub zaszczepieni wcześniej w dowolnym miejscu.
2. Rejestracja do Loterii odbywa się w dniu i godzinach określonych w §4 w punkcie rejestracji
tj. punkcie konsultacyjno – informacyjnym szczepień przeciwko COVID -19 zlokalizowanym
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie.
3. Uczestnik może tylko jeden raz przystąpić do procesu rejestracji i udziału w loterii.
4. Uczestnik przystępuje do Loterii w następujący sposób:
- poprzez osobiste zgłoszenie się do punku rejestracji,
- podanie swoich danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) do formularza zgłoszeniowego,
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego udział w szczepieniu (np. paszport covidowy,
potwierdzenie zaszczepienia wystawione przez placówkę medyczną lub wydruk z IKP),
- własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego zawierającego stosowne oświadczenia
w tym klauzulę RODO,
- po poprawnym procesie rejestracji uczestnik zostaje wpisany na listę i zostaje mu nadany
numer.
5. Osoby biorące udział w loterii wyrażają zgodę na promowanie szczepień przeciwko
COVID-19 swoim wizerunkiem w mediach społecznościowych (zamieszczenie zdjęcia
Uczestników i Laureatów Loterii np. Facebook, BIP Urzędu Gminy w Kodrębie).
§8
Nagrody
Nagrodami w „Loteria - Szczepimy się” są trzy rowery miejskie, mały sprzęt AGD, w tym:
- rower, toster, zestaw sztućców, rondel, kubeczki dla laureatów zaszczepionych w dniu
17.09.2021 r. w tymczasowym punkcie szczepień zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kodrębie,
- 2 rowery, 2 tostery, 2 zestawy sztućców, 1 rondel, 1 patelnia dla laureatów zaszczepionych
wcześniej w dowolnym miejscu.
§9
Zasady, miejsce i terminy losowań i forma odbierania nagród
1. Losowanie rozpoczyna się w dniu 17 września 2021 r. o godzinie 19:30 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kodrębie.
2. Losowanie odbędzie się dwuetapowo:
a. losowanie laureatów, którzy zaszczepili się w dniu 17.09.2021 r. w tymczasowym
punkcie szczepień zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie,
b. losowanie laureatów zaszczepionych wcześniej w dowolnym miejscu.
3. Losowania odbywają się po umieszczeniu wszystkich numerów zgłoszeń w dwóch
pojemnikach i poprzez wyciągnięcie odpowiedniej liczby numerów przypadającej ilości
nagród określonej w § 8, a następnie odczytanie wylosowanego numeru.
4. W przypadku trzykrotnego wywołania wylosowanego numeru i niezgłoszenia się
zwycięzcy, nagroda zostaje przekazana do dalszego losowania.
5. Nagrody wydawane są bezpośrednio po odczytaniu numeru.
6. Osoba zgłaszająca się z numerem po odbiór nagrody jest zobowiązana posiadać ze sobą
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz podpisać odbiór nagrody.

7. Po odbiór nagrody należy zgłaszać się osobiście.
8. Po wylosowaniu nagród w ramach promocji szczepień przeciwko COVID-19 wykonane
zostaną zdjęcie laureatów loterii. Zdjęcia zostaną zamieszczone w mediach
społecznościowych (Facebook) i BIP Urzędu Gminy w Kodrębie.
§ 10
Wymagane dokumenty
1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika loterii.
2. Lista rejestracyjna uczestników.
3. Potwierdzenie odbioru nagrody.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „Loteria - Szczepimy się”
17 września 2021 r.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
Numer zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania oraz wizerunku (zgodnie z §7 ust.5 Regulaminu loterii promującej
szczepienia przeciw COVID-19 „Loteria - Szczepimy się”) przez Gminę Kodrąb zgodnie
z przepisami 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 (dalej „RODO”).
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych
osobowych.

…………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika loterii

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kodrąb z siedzibą w Kodrębie,
ul. Niepodległości 7, reprezentowana przez Wójta Gminy Kodrąb, tel. 44 681 93 25, adres email:
sekretariat@gminakodrab.pl

2)

Z inspektorem ochrony danych Pani/Pan można się skontaktować pisząc na adres email:
iod@gminakodrab.pl

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji loterii promującej szczepienia
przeciw COVID-19 „Loteria - Szczepimy się” na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów;

4)

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana danych osobowych.

5)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

6)

Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych
osobowych;
 na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych ( dotyczy danych przekazanych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

7)

Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9)

Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału
w loterii.

…………………………………………….
Podpis uczestnika loterii

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY

Ja niżej podpisany ……………………………………………… posiadający numer zgłoszenia …………
niniejszym kwituję i potwierdzam odbiór nagrody – …………………………………………………………....
w loterii „Loteria - Szczepimy się” organizowanej przez Gminę Kodrąb w Gminnym Ośrodku
Kultury w dniu 17 września 2021 r. w ramach promocji szczepień.
Nagroda została wydana w stanie kompletnym, nieuszkodzonym wraz z kartą gwarancyjną
i instrukcją użytkowania.

17.09.2021 r. ………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika loterii

LISTA REJESTRACYJNA UCZESTNIKÓW „LOTERII – SZCZEPIMY SIĘ”
Organizowanej przez Gminę Kodrąb w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 17.09.2021 r.
Osoby zaszczepione w dniu 17 września 2021 r. w GOK w Kodrębie
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Przypisany
numer w loterii

LISTA REJESTRACYJNA UCZESTNIKÓW „LOTERII – SZCZEPIMY SIĘ”
Organizowanej przez Gminę Kodrąb w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 17.09.2021 r.
Osoby zaszczepione wcześniej w dowolnym miejscu
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Przypisany
numer w loterii

