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ZARZĄDZENIE NR 0050......2021 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu „Melduję się w Markach i wygrywam” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs „Melduję się w Markach i wygrywam”. 
§ 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Pisarskiej – Naczelnikowi  

Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Regulamin konkursu 

„Melduję się w Markach i wygrywam” 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą, 

„Melduję się w Markach i wygrywam”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Marki. 

3. Adres siedziby Organizatora: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 95, 05-270 Marki. 

4. Konkurs jest organizowany na terenie Gminy Miasto Marki.  

5. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu są pracownicy 

 Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki. 

§2 
Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w okresie od dnia  06 kwietnia 

2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. zameldują się na pobyt stały na terenie Gminy 

Miasto Marki i do dnia rozstrzygnięcia konkursu nie wymeldują się z terenu Gminy 

Miasto Marki.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału: 

1) osoby poniżej 18 roku życia, 

2) osoby meldujące się na pobyt czasowy, 

3) osoby meldujące inne osoby, 

4) pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodziny, tj. małżonek, 

wstępni oraz pełnoletni zstępni. 

§ 3 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) zachęcenie osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki do 

zameldowania się na pobyt stały, 

2) dopełnienie obowiązku meldunkowego zgodnego z faktycznym miejscem 

zamieszkania. 

§ 4 
Czas trwania konkursu 

Konkurs trwa od dnia 06 kwietnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. 
 

§ 5  
Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Osoby są uprawnione do uczestniczenia w konkursie gdy łącznie spełniają warunki: 
a) określone w §2 niniejszego Regulaminu oraz, 
b) złożą podczas meldowania się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
Marki wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. 
2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
3. Formularze konkursowe dostępne są w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta Marki. 
4. Osoby, które dokonały meldunku poza Urzędem Miasta Marki mogą złożyć 
wypełniony i podpisany formularz konkursowy w Wydziale Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Marki. 
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5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden formularz konkursowy. 
6. Formularze niekompletne, formularze od osób nie spełniających wymogów 
niniejszego Regulaminu oraz te które zostaną złożone po 30 grudnia 2021 r., zostaną 
protokolarnie zniszczone, przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6 ust. 1. 
7. Formularze, które nie wygrają nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem po 
zakończeniu konkursu zostaną protokolarnie zniszczone przez Komisję Konkursową, 
o której mowa w § 6 ust. 1. 

§ 6  

Zasady wyłaniania  i nagradzania  zwycięzców 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, 

powołana przez Burmistrza Miasta Marki, która dokona weryfikacji spełnienia 

warunków uczestnictwa w konkursie oraz wyboru zwycięzców. 

2. Każda co 50. osoba, która zamelduje się w Markach na pobyt stały w okresie 
od dnia 06 kwietnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. i złoży prawidłowo wypełniony i 
podpisany formularz konkursowy, otrzyma gadżet promocyjny miasta Marki o wartości 
do 100 złotych.  
3. Gadżet promocyjny miasta Marki zostanie wręczony w Urzędzie Miasta Marki po 
uprzednim umówieniu terminu wręczenia.  

§7 
Warunki ogólne 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu.   
2 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). 

§8 
Postanowienia końcowe 

1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku 
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.  
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.marki.pl. 
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Załącznik do Regulaminu konkursu 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Melduję się w Markach i wygrywam” 

 
Karta zgłoszenia konkursowego 

Dane uczestnika  
Imię i Nazwisko …………………………………………………………. 
Numer telefonu …………………………………………………………….. 
 

 
…………………………………                                              ……………………………. 
       miejscowość i data                                                       czytelny podpis uczestnika  
 
 

Potwierdzenie zameldowania 
 

 
Potwierdzam, że  
 
Pan/i………………………………………………………………………………………… 
 
 
W dniu ………………………..……………… dokonał/a zameldowania na pobyt stały 
w mieście Marki. 
 
 
 

………………………………... 
(podpis pracownika) 
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Deklaracja wyrażenia zgody: 
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Urząd Miasta Marki dla potrzeb udziału w konkursie, promocji organizatora, w 
tym opublikowanie moich danych jako danych zwycięzcy na stronie internetowej 
Gminy Miasto Marki, nieodpłatne upublicznianie mojego wizerunku jako zwycięzcy na 
stronie internetowej Gminy Miasto Marki, działań promocyjnych związanych z 
Konkursem „Melduję się w Markach i wygrywam” organizowanego na terenie miasta 
Marki.  
Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału Uczestnika w konkursie. 
Przetwarzanie powyższych danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 
…………………………………………………………………………………..…………… 

(data i czytelny podpis)  

 

........................................................................................................................................ 

(adres i telefon kontaktowy) 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. 
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w 

Markach (05-270) przy al. Piłsudskiego 95; 
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 
pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu „Melduję się w 
Markach i wygrywam”, zwanego dalej konkursem, a dane osobowe przetwarzane 
są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenie 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); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane  
innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych, na podstawie 
przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora 
danych osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania  konkursu, a osób, które 
otrzymają nagrody dodatkowo przez 1 rok od daty jego rozstrzygnięcia  oraz w 
okresie przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym 
zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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6) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia 
przetwarzania; 

7) Uczestnikowi ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w konkursie; 
9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 
 

 
…………………………… 

(data i podpis 
Uczestnika) 
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