
ZARZĄDZENIE NR 110/2021 

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu akcji pod nazwą „Zaszczep się w weekend” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam regulamin akcji promującej szczepienia przeciw COVID – 19 pod nazwą „Zaszczep 

się w weekend” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

 

Tadeusz Goc  



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 110 

Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 

czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu akcji pod nazwą „Zaszczep 

się w weekend” 

ZASZCZEP SIĘ W WEEKEND  
 
 

Regulamin akcji  
 

1. Organizatorem akcji promującej szczepienia przeciw COVID-19 jest Gmina Strzelce 

Opolskie.  

2. Uczestnikiem akcji może być każda osoba, która w dniach 3-4 lipca 2021 r. zaszczepi się 

przeciw COVID-19 w ramach akcji „Zaszczep się w weekend”.  

3. Punkt, który dokonuje szczepień w ramach akcji „Zaszczep się w weekend” znajduje się w 

Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 4. 

4. Aby przystąpić do akcji promującej szczepienia należy: 

1) zaszczepić się przeciw COVID-19 w ramach akcji „Zaszczep się w weekend”; 

2) pobrać, wypełnić oraz złożyć kupon w urnie ustawionej w mobilnym punkcie szczepień 

– do godziny 18:00 dnia 4 lipca 2021 r.  

5. Każdy uczestnik akcji może złożyć tylko jeden kupon. W przypadku oddania przez tę samą 

osobę większej ilości kuponów, wszystkie kupony tej osoby zostaną unieważnione. 

6. Wyłonienie zwycięzców akcji odbędzie się w dniu 4 lipca 2021 r. o godz. 18:30 w punkcie 

informacyjnym organizatora akcji (Park Miejski, okolica tzw. Białej Sali). 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność uczestnika podczas losowania 

oraz okazanie przy odbiorze nagrody dowodu potwierdzającego tożsamość. Osobie 

niepełnoletniej musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli osoba wylosowana 

jest nieobecna w momencie losowania nagród, traci prawo do otrzymania nagrody, 

a losowanie zostaje powtórzone.  

8. Złożenie kuponu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika (imię, nazwisko, wizerunek) dla celów promocyjnych akcji 

„Zaszczep się w weekend”. 



9. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych: 

1) administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z promocyjną szczepień 

przeciw COVID-19 jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą 

w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1; 

2) administrator powołał inspektora ochrony danych oraz jego zastępcę, z którymi kontakt 

możliwy jest poprzez adres e – mail: abi@strzelceopolskie.pl lub listownie na adres 

administratora; 

3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4) dane osobowe laureata akcji (imię, nazwisko, wizerunek) mogą być publikowane na 

stronie internetowej administratora, a także w prasie lokalnej; 

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w akcji; 

7) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia 

przeprowadzenia losowania.  

10. W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 

radni Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, osoby zaangażowane w organizację akcji 

„Zaszczep się w weekend” oraz ich małżonkowie i dzieci.  

mailto:abi@strzelceopolskie.pl

