
Załącznik Nr 1

óa Zarządzenia Wójta Gminv Udanin
Nr 34/20l8 z ilnia 29.06.2018 r,

Regulanrin plebiscl,fu na N ajlepszego Soł§sa, l{ajlepszego Rolnika oraz
Najak§wniejsze §ołectrvo w Gminie Udanin w roku 20l8

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatoręm p}ebiscytu na Najlep§zego SołĘsa Rckuo Najlepszego Rolnik lraz
Najak§wniejsze Sołectrvo lv Gminie tldanin w roku 2018 zwanym w dalszej części
regulaminu plebiscl,tu jest Gmina Udanin. Udanin ż6, 55*340 Udanin, zwilna dalei
Organizatorem.
2. arganiz,atclr ponosi pełną odpowiedzialność za treść i lbnrrę plebiscytu,

§2
Czas trrł.ania plebiscytu

Głosorł,anie poplzęz w.vpełnianie kuponólv lvedług l\źoru sta1,}o\1iiącegcl załącznik nr 1 do
niniejszego regrrlaminu odbywać się będzie w terminie od 29 cz§rwca 2018 r. do 14 sierpnia
2{ll8 r. Zakończenie głosoił,ania nastąpi 14 sierpnia 2018 r. o godz. 15.15. Na poclstarvie
najił,iększej ilości wypełnion_vch kuponórv i otrzyman_vch głcsów zostaną r.vyłonieni i
wyróznieni następuj ący 1aureaci :

-3 laursatów w kategorii Najlepszy §ołtys
-3 laureatów w kategorii Najlepszy Rolnik
-3 laureatów l,v kategorii Najaktywniejsze Sołectr.vc.
Laureaci l i lI miejsca w kategorii Najlepszy Słiłt,vs zostaną zgłoszeni do konkursu Sołt)rs l{oku
20 1 8 arganizclwanego przęz Wł{ ewodę Dolnośląskiegcl,

§3
PodmioĘ uprawnione do wzięcia uclziału w ?lebiscycie

1. Do udziału w Plebiscycie może zostać zgłoszonv rolnik prorł,aclzący gospodarstrva rolne na
tęręnie Gminy Udanin, obecnie urzędujący sohysi oraz sołectrva z Gminy lJdanin.
2" Głosriwać nrogą łlszyscv" pełnoletni nrieszkańcy Gminy t]{łrnin wraz z samymi
łigilrteresowanyĘLi włącznie.

§4
Nagrody rlla laureatów

Pcdsumowanie VI edycji Plebiscytrr, ogłoszenie w.vników olaz \Ą,i:ęczelrie puclrarór,v. a takze
pamiątkowych dyplonrórv laureatclrn eldbędzie się perdczas §ozynek Gnrirrn,vclr w dniu
1 września 201tł r. na placu sportowyrr w Uilanirrie.

§§
Zrłsad.v zg|aszania

1. Zgłoszerria kandydatów clti tytułów: Najlepszy Sołtys, Najlepszy Rolnik o§az
Nąjaktlłi,niejsze §irłęctrł,o w Grnirrie lJdanin dokonuie się na kuponib zgłoszeniciwy-m. który

L



dostępn_v jest w_r,,łącznie w Gminnym Centrułn Infornracji w tJdaninie. Kupon r.lrydav.any jest
tylko za pisemnym potwierdzeniem odbiciru.
2" Zgłoszenia kuponern i oddarre głosy wazne są t.vlko wtedy, gdy kupon wypełniony jest
czytelnie wraz7, danymi clsohy głosującej.
3. Nie wypełnienie danyclr ?rzez osobę głosrrjącą skutkuje nieważnością głosow.
4. Irrterpretacja regulaminu należy dcl Organizatora Plebiscltu i jest ostateczna.

§6
Zasady głosawania

1. Kupon w,vdai.varry jest bezpośrsdnio osobie. która clrce zagłosować. a głosowanie odbyw,a
się wl,łącznie osobiście /na rrriejscul w GCl,
2. W Plębiscycie swój głos filozę oddać kazdy mieszkaniec Gmin,v lJdanin, który czytelnie
łv_vpeŁri krrpon wtaz7, danynri osoby głosującej oraz wrzuci gcl osobiście do uriry znajdującej
si.ę w, Gnrinnym Centrurn Infbrnracji w Udarrinie, Udanin 86b. 55-340 Udanin w terminie od 29
czenvca 2018 r. c1o l4 sierpnia 2018 r"

3. Każdy llieszkaniec Gnriny L]danin §loz€ głosow;ić tylko jeden raz.
4. Nieciopr"rszczalnę.iest wydawanie większe.j ticzby kuponórv eisobie głosującej.

§7
Informacja o plebisc3.,cie

Wszelkię in{crmacje nir tęnrat plebiscylu zalniesr.cz,ollę zostaną ira stronie Organizatora, tj.
www.udanin.pl . Dodatkowe intbrnracje mcłżrra uzyskać pod nrtmerenr telefontł 76 8]a9 375,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.15-15.15.

§8
postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialrrości za wszelkie nieprawidłowości porvstałe lł.
zw tązku z ni ecą.telni e rłypełni cllrym kuponu.
2. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przervidziany niniejszym regulaminem.
uczestnitrł/zgłaszając.v lw-yrażajązgodę na postanor.vienia rrirriejszego legulaminu, lv t.vnr na
przetwarzanie swoicŁ ilanycli osoborvych przęz Organizatora i zoborviązują się do
przestrzegani a niniej szego regul aminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do clokonania mcldyfikacji w postanclrł,ieniach
regulaminu. W takim prąvpadku zobowiązany jest niezwłocznie pcldać int-ormacje o tych
zm ianach na stroni ę internetoi.v ej łvww. udanin. pl
4, Organizator oświaclcza, że dane osobowe podane w kuponach zostaną w_vkorzystane
r.łyłącznie do przeplou,adzenia konkursu na Najlepszego Sołtvsa, Najlepszegir Rolnika oraz
},Tajakt.vwniejsze Sołęctwtl w (iminię Udarrin w roku 2018.
5. oddanie głosu przez uczestnika plebisc;,tu.iest równoznaczne zę złt:żęntemprzcz niego
ośr,viadczęnia,iżlv.vtńa on zgodę na postanoN.ienia niniejszego Regrrlarninu.



Zaiącznik Nr 1 do Regulaminu Plebiscytu na Najaktywniejszego Sołtysa, Najlepszego Rolnika oraz Najaktywniejsze
Sołectwo w Gminie Udanin w Roku 2018

PL§BlscYT NAJL§P§ZY §oŁTYs, NAJLEp§ZY RoLNlK oRAZ NAJAKTYWN|EJ§ZE
§oŁ§cTwo W GMlNlE UDANIN W ROKU 2018

Najlepszy Sołtys:

_. {imię i nazwisko}

Najlepszy Rolnik:

{imię i nazwisko oraz miejscowość)

Najaktywniejsze §ołectwo:

(nazwa sołeclwa)

Dane osoby §ło§ującej:

(imie i nazwisko}

{miejscowość)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. mojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w

celu przeprowadzenia Plebiscytu na Najaktywniejszego Sołtysa, Najlepszega Rotnika araz $lajaktywniejsze
Sałectwa Gminie tJdanin w Raku 2018 zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016.



ż)

3)

4)

OB OWIĄ ZF-K INF ORMAC YJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia27 kvłietnia2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w rwiązku zprzetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

9 5 l 46 lWE (DZ.U.UE.L,ż0 I 6.1 l 9. 1 .) informuj ę, że :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Udaninie nr 26. 55-
340 Udanin .

Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2(d)synergiaconsultinq.p1

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. l lit a) w celu przeprowadzenia
plebisclu na Najlepszego Sołtysa, Najlepszego Rolnika oraz NajakĘwniejsze Sołectwo w Gminie
Udanin w roku 20]8.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: organizatorzy plebiscytu na Najlepszego Sołtysa,
Najlepszego Rolnika oraz NajakĘwniejsze Sołectwo w Gminie Udanin w roku 2018, uczestnicy
Dożynek Gminnych ż018, czsĄęlnicy gazet lokalnych, strony internetowej Gminy Udanin oraz
Facebooka Gmina Udanin.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać danę przez okres, w którym Administrator
zobowięany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnieniaprzez organy publiczne lub do
wycofania Pani/Pana zgody .

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wp§ł,u na zgodnośó z pravłem
przetwarzańa którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

pani,/pana dane osobowe nie będą przefrłarzane w sposób zautomaĘzowany i nie będą podlegĄ
automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przettvarzanie Pani/Pana

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia21 kvłtętniaż016 r.

9) Udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne a jej brak
wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora danych w zakresie i polach eksploatacji
wymienionych w Regulaminie,

5)

6)

7)

8)

4

Wójt Gminy Udanin


