
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 405/2021

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 29 grudnia 2021 r.

MIEJSKI KONKURS EDUKACYJNY
„Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych”

realizowany w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach 
audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020.
REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej 
Organizatorem.

2. Konkurs jest prowadzony w ramach realizacji przez Miasto Kielce, w Partnerstwie z Politechniką
Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, projektu pn. „System monitorowania efektywności
miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

3. Konkurs trwa w terminie od 18 stycznia 2022 r. do 8 marca 2022 r.

4. Konkurs będzie przeprowadzany z wykorzystaniem serwisu i aplikacji mobilnej „ulepszamyKielce” 
udostępnionej mieszkańcom przez Organizatora, zwanych dalej Aplikacją.

5. Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin, dostępne będą w siedzibie Organizatora 
pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart 
City, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce oraz na stronach internetowych www.um.kielce.pl oraz idea.kielce.eu.

6. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą
przetwarzane przez Organizatora – realizatora projektu. Zasady przetwarzania danych osobowych określa § 
6 niniejszego Regulaminu.

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Konkursie – należy przez to rozumieć: konkurs edukacyjny „Zoom na miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych”.

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający warunki działania zasady 
przeprowadzenia Konkursu.

3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w Konkursie „Zoom na miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych”, o którym mowa w Regulaminie.

4. Aplikacji - należy przez to rozumieć udostępniony przez Organizatora serwis i aplikację mobilną do 
zainstalowania na własnym urządzeniu mobilnym, umożliwiających pozycjonowanie położenia geograficznego 
obiektów znajdujących się na terenie miasta i wyświetlanie tej pozycji na mapie wraz z odpowiednimi do 
namierzonego obiektu opisami i zdjęciami, dostępną wraz z instrukcją stosowania pod adresem:  
https://ulepszamy.kielce.eu.

5. Zgłoszeniu konkursowym – należy przez to rozumieć dodanie za pośrednictwem Aplikacji nowego 
zgłoszenia „Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych” w kategorii „Zbieramy Dane” poprzez poprawne 
wypełnienie zamieszczonego Formularza, obejmującego wskazanie na mapie położenia obiektu, opis 
zgłoszenia (np. dostępność obiektu – ulica, parking, miejsce ogólnodostępne, miejsce przypisane do 
konkretnego użytkownika itp. ), zdjęcia obiektu.
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6. Przestrzeni ogólnodostępnej – należy przez to rozumieć przestrzeń dostępną dla ogółu, do której 
nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place 
miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące
własność publiczną.

7. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „System monitorowania efektywności miasta 
inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Więcej na temat projektu i jego celów znajduje się na stronie 
https://smartcity.kielce.eu/hsc.html.

§ 3. 

Uczestnicy, warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu 
ukończyli co najmniej 13 lat.

2. W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji 
ustalając miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na 
terenie miasta Kielce.

3. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika 
w serwisie  https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się
pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie w Profilu użytkownika w sekcji Polityka 
prywatności.

4. Zgłoszenia Konkursowe muszą być oparte o dane zebrane w terenie w Aplikacji mobilnej 
„ulepszamyKielce”. 

5. Zgłoszenia Konkursowego dokonuje Uczestnik we własnym imieniu i na własne konto.

6. Zgłoszenia Konkursowe zbierane są w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

7. Wyrażenie Zgody na udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w konkursie 
wszystkich Zgłoszeń Konkursowych dokonanych przez Uczestnika w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

8. Odwołanie Zgody na udział w Konkursie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 powoduje wykluczenie 
wszystkich Zgłoszeń Konkursowych z udziału w Konkursie.

9. Poprawność Zgłoszenia Konkursowego jest weryfikowana przez Organizatora. Za poprawne będą
uznane Zgłoszenia Konkursowe nie zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika, zawierające wszystkie dane 
obiektu, które są wymagane w formularzu zgłoszenia.

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) zarejestrowanie się w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu     i instalacja Aplikacji na własnym urządzeniu
mobilnym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

2) wyrażenie zgody na udział w Konkursie, zamieszczonej w Aplikacji w sekcji Ustawienia > Ustawienia 
prywatności, a w przypadku osób niepełnoletnich także dołączenie w dedykowanym formularzu skanu 
zgody Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, stanowiącej załącznik nr 1;

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, na zasadach 
określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż odwołanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika będzie równoznaczne z rezygnacją
z udziału w Konkursie;

4) wyrażenie zgody na publikację efektów Konkursu w całości lub części przez Organizatora na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych w ramach działań
promujących Konkurs oraz realizację Projektu;

5) wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale w Konkursie, na zasadach 
określonych w Regulaminie;

6) spełnienie formalnych warunków udziału, określonych w Regulaminie;
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7) w przypadku Uczestników niepełnoletnich Organizator, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych 
w Regulaminie, wymaga zgody Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

11. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego zawierającego fałszywe dane, naruszającego warunki Regulaminu 
lub przepisów prawa, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4. 

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją.

2. Komisja składa się z przedstawicieli Organizatora. Pracami Komisji koordynuje „Przewodniczący”.

3. Spośród Zgłoszeń Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja 
Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców.

4. Uczestnicy zostaną uszeregowani według liczby poprawnych Zgłoszeń Konkursowych, poczynając od 
Uczestnika z największą liczbą Zgłoszeń Konkursowych.

5. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają największej ilości poprawnych Zgłoszeń
Konkursowych. W przypadku, gdy kilku Uczestników uzyska tę samą ilość poprawnych Zgłoszeń
Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego 
Zgłoszenia Konkursowego.

6. Nagrody przyznane w Konkursie ufundowane przez Organizatora: 3 nagrody główne – tablet.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu    w terminie 
7 dni od daty zakończenia Konkursu, o której mowa w § 1 ust. 3.

8. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania reklamacyjnego, 
o którym mowa w § 5.

9. Nieodebrane nagrody w terminie miesiąca od daty, o której mowa w ust. 8, przechodzą na własność
organizatora.

§ 5. 

Postępowanie reklamacyjne

1. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamacje wpływające od Uczestników Konkursu.

2. Reklamacje Uczestnicy powinni składać drogą elektroniczną na adres e‐mail: hsc@kielce.eu     
w temacie podając „reklamacja Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych”, w treści podając
dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także dane składającego reklamację.

3. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu oraz najpóźniej 2 dni robocze po ogłoszeniu
wyników.

5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 5 dni roboczych od 
daty ich otrzymania.

6. O wynikach postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na 
adres e‐mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 6. 

Dane osobowe i ich przetwarzanie (RODO)

1. Administratorem danych podanych przez zgłaszającego do Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce 
z siedzibą w Kielcach, Rynek 1.

2. W Urzędzie Miasta Kielce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl     lub Rynek 1, 25-303 Kielce.
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3. Dane osobowe podane przez zgłaszającego do Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Projektu, publikacji informacji o Uczestnikach Konkursu 
oraz wyników Konkursu na stronach internetowych: www.um.kielce.pl    ; https://idea.kielce.eu, w mediach 
społecznościowych, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

§ 7. 

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie 
trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na uprawnienia Uczestników Konkursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 
Organizator.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

7. W razie stwierdzenia, że do Konkursu podano nieprawdziwe dane lub złożono nieprawdziwe 
oświadczenia, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu z przyczyn formalnych, a w przypadku podjęcia
decyzji o przyznaniu nagrody zostanie ona unieważniona.

8. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 
Konkursu.

9. Załącznik do Regulaminu stanowi integralną jego część.

Załącznik nr 1 – Wzór zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych Uczestnika niepełnoletniego
przez Organizatora danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu stanowiącego 
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce  
w sprawie ogłoszenia konkursu edukacyjnego  
„Namierzamy stojaki rowerowe” 
 

 
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020. „System 
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Umowa o dotację nr DPT/BDG-
II/POPT/147/19 
 

 
 

Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika konkursu o wyrażeniu  
zgody na udział niepełnoletniego Uczestnika w Konkursie „Namierzamy stojaki rowerowe” 

w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta  
inteligentnego w ramach audytu miejskiego” 

 
 
 

………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
 

………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko opiekuna dziecka) 

 
 ………………………………………………………………….. 

(nr tel. opiekuna) 
 
 
Zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji wydanej zgody na uczestnictwo 
mojego dziecka w niniejszym Konkursie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w Konkursie edukacyjnym „Namierzamy 
stojaki rowerowe” w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego  
w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz publikację moich danych osobowych na stronie internetowej, 
w mediach społecznościowych oraz materiałach prasowych związanych z Konkursem. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach, a następnie na rozpowszech-
nianiu poprzez publiczne udostępnianie w mediach społecznościowych, na oficjalnej stronie internetowej 
www.um.kielce.pl, https://idea.kielce.eu oraz wszelkich materiałach fotograficznych i reklamowych związanych 
z Projektem. 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie  Zgłoszeń Konkursowych mojego dziecka przez Organizatora oraz ich publikację 
w całości lub części w ramach działań promujących Konkurs oraz realizację Projektu. Niniejsza zgoda nie jest 
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również 
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania Zgłoszeń 
Konkursowych mojego dziecka. 
 
 
Jednocześnie zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że:  

Administratorem moich oraz mojego dziecka danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Ad-
ministratorem, Rynek 1, 25-303 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Ad-
ministratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezydent@um.kielce.pl Administrator wyznaczył In-
spektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 
iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora. 

 

Podanie przeze mnie moich oraz mojego dziecka danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne aby 
uczestniczyć w niniejszym Konkursie. Mamy prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili kontaktując 
się z Administratorem, jednak wycofanie przez nas zgody będzie równoznaczne z niemożliwością zakwalifikowa-
nia uczestnika do grona laureatów i przyznania ewentualnej nagrody. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu stanowiącego 
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce  
w sprawie ogłoszenia konkursu edukacyjnego  
„Namierzamy stojaki rowerowe” 
 

 
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020. „System 
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Umowa o dotację nr DPT/BDG-
II/POPT/147/19 
 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Pro-
jektu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich Zgłoszeń Konkursowych na stronach internetowych: 
www.um.kielce.pl; https://idea.kielce.eu oraz w mediach społecznościowych. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
Ponadto dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub pod-
mioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze 
umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać 
Państwa dane. 

Nasze dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również z odrębnych przepisów prawa 
lub do osiągnięcia celu przetwarzania.  

W związku z przetwarzaniem naszych danych osobowych przysługuje nam prawo do: 
 dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowanie, 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 przeniesienia danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu naszych danych osobowych przez Administra-
tora przysługuje nam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

 
 
 
 

 
 

…………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
 

………………………………………………………............... 
(czytelny podpis opiekuna uczestnika konkursu) 
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