
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 
oraz przyjęcia jego regulaminu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, pkt. 17 oraz art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz uchwały nr XIX/135/16 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 zmienionej uchwałą nr XXI/155/16 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs pod nazwą „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, zwany dalej 

"konkursem", z pulą nagród w wysokości 61 000,00 zł brutto. 

§ 2. Szczegółowe zasady konkursu, w tym jego zasięg terytorialny, warunki uczestnictwa, termin 

dokonywania zgłoszeń do konkursu, nagrody i ich wysokość oraz kryteria ocen dokonanych zgłoszeń 

określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Nadzór na realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 Burmistrz Miasta 
Rawa Mazowiecka 

 
Piotr Irla 
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Załącznik do zarządzenia Nr 26/2023 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

Regulamin konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 

§ 1. 1. Celem konkursu jest: 

1) poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka i kształtowanie postawy 

współodpowiedzialności jego mieszkańców za wizerunek miasta, 

2) aktywizacja właścicieli budynków do wykonania prac remontowych, w szczególności remontu wszystkich 

elewacji znajdujących się w pierzei ulicy/ulic lub placu/-ów, w celu  poprawy walorów estetycznych na 

obszarze rewitalizacji, 

3) polepszenie jakości przestrzeni publicznej, 

4) promowanie dobrych praktyk właścicieli budynków, którzy realizując zaplanowane prace uzyskali 

najlepszy rezultat. 

2. Konkurs skierowany jest do właścicieli (współwłaścicieli) i wspólnot mieszkaniowych budynków 

mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. 

wykonali prace remontowe wszystkich elewacji znajdujących się w pierzei ulicy/ulic lub placu/-ów. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe: 

1) w których prace obejmowały remont wszystkich elewacji znajdujących się w pierzei ulicy/ulic lub placu/-

ów, 

2) w których kolorystyka uzyskana w wyniku przeprowadzonych prac remontowych jest tożsama 

z kolorystyką stanowiącą załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, 

3) usytuowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2016-2025 (mapa określająca obszar rewitalizacji stanowi załącznik nr 6 do 

regulaminu konkursu), 

4) których właściciele/współwłaściciele (pełnoletni)/wspólnota nie zalegają w stosunku do Miasta Rawa 

Mazowiecka z tytułu opłat o charakterze podatkowym, cywilnym i administracyjnym, które ich dotyczą, 

5) których stan prawny  jest uregulowany. 

4. Z udziału w konkursie wyłączone są: 

1) budynki będące własnością/współwłasnością Miasta Rawa Mazowiecka lub własnością spółek, których 

właścicielem lub współwłaścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, 
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2) budynki, na które przyznano nagrodę lub wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli zgłoszenie 

miałoby dotyczyć już nagrodzonego lub wyróżnionego budynku, 

3) budynki, na których remont otrzymano dotację z budżetu miasta na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka, podjętej w oparciu o art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003 r. 

5. Konkurs rozstrzygany jest do dnia 15 grudnia 2023 r., a jego wyniki ogłaszane są na stronie internetowej 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 2. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” jest Burmistrz Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

2. Ogłoszenie o konkursie opublikowane będzie na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl   oraz 

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. 1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą karty zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 

1 do regulaminu. 

2. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rawamazowiecka.pl. 

3. Do karty zgłoszenia należy dołączyć: 

1) dokumentację fotograficzną elewacji budynku sprzed remontu oraz po wykonaniu prac w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .jpg lub .png dostarczoną na nośniku elektronicznym 

(nośnik zostanie zwrócony uczestnikowi konkursu). Na zdjęciach nie mogą znaleźć się żadne osoby, które 

można zidentyfikować. Do każdego ze zdjęć powinna być dołączona informacja czy jest to zdjęcie budynku 

sprzed czy po wykonaniu prac. Na odwrocie zdjęć dostarczonych w wersji papierowej powinny zostać 

umieszczone: imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika/-ów, adres lokalizacji budynku oraz informacja, czy 

jest to zdjęcie budynku sprzed czy po wykonaniu prac. Uczestnik/-cy musi/muszą być autorem 

nadesłanych zdjęć lub być właścicielem majątkowych praw autorskich zdjęć budynku zgłaszanego do 

konkursu. 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu/-ów potwierdzających zakończenie prac 

(np. protokół odbioru prac), 

3) oświadczenie, iż Uczestnik/-cy konkursu nie zalega/-ją w stosunku do Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu 

opłat o charakterze podatkowym, cywilnym i administracyjnym oraz dotyczące stanu prawnego 

nieruchomości, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursu, 

4) stosowne upoważnienie w sytuacji, w której zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi załącznikami 

i dokumentami zostało podpisane przez osoby reprezentujące Uczestnika/-ów konkursu. 
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4. Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w terminie od dnia 2 października 2023 r. do dnia 31 października 

2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy pl. Piłsudskiego 5 w Biurze Podawczym, 

w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - zgłoszenie. Termin 

zostaje zachowany, jeżeli do dnia 31 października 2023 r. do siedziby Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

wpłynie karta zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zdjęć załączonych do karty 

zgłoszenia oraz za prawidłowość i terminowość doręczenia zgłoszenia. 

6. Zgłoszenia złożone po terminie lub niespełniające wymogów wynikających z warunków konkursu będą 

traktowane jako nieważne i nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

skutecznego powiadomienia Uczestnika/-ów konkursu o konieczności  jego uzupełnienia. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 

załączonych do Zgłoszenia zdjęć budynku we wszelkiego rodzaju mediach i materiałach informacyjno-

promocyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, dotyczących konkursu. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  upublicznienie wizerunku 

uczestnika oraz danych adresowych budynku we wszelkiego rodzaju mediach i materiałach informacyjno-

promocyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, dotyczących przedmiotowego konkursu. 

10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich publikację w oficjalnych kanałach 

informacyjnych urzędu miasta i materiałach informacyjno-promocyjnych Miasta Rawa Mazowiecka jest 

równoznaczne z wycofaniem się Uczestnika/-ów z udziału w konkursie. W takiej sytuacji zgłoszenia nie będą 

dalej rozpatrywane. 

11. Z chwilą wyłonienia laureatów, będą oni proszeni o dostarczenie: 

1) zgody Uczestnika/-ów konkursu na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia konkursu, 

zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do regulaminu konkursu, 

2) oświadczenia o numerze konta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 4 do regulaminu konkursu. 

§ 4. 1. W celu rozstrzygnięcia konkursu Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka powołuje Komisję 

Konkursową, zwaną dalej komisją. 

2. Komisja składa się z 8 członków, w tym 2 członków będących reprezentantami organizacji 

pozarządowych i jednego członka będącego przedstawicielem Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

3. Przewodniczącym komisji jest Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

4. Skład komisji określa Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka odrębnym zarządzeniem. 
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5. Komisja ocenia budynki zgłoszone do udziału w konkursie w dwóch etapach: 

1) etap I – formalna ocena zgłoszeń, w tym weryfikacja załączników do zgłoszeń i wyłonienie budynków do 

dalszego etapu. Weryfikacja nastąpi pod kątem: 

a) czy zgłoszenie odpowiada wymogom konkursu, o których mowa w § 3 regulaminu, 

b) czy zgłoszenie wpłynęło w terminie. 

Przepis § 3 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Do II etapu konkursu przechodzą zgłoszenia, które złożono 

w terminie i odpowiadają wymogom konkursu określonym jego regulaminem oraz zgłoszenia, których braki 

zostały uzupełnione przez uczestnika konkursu w dodatkowym, 

7-dniowym terminie. 

2) etap II to ocena w terenie zgłoszeń wybranych w etapie I i wyłonienie przez komisję trzech laureatów 

konkursu oraz wytypowanie budynków do wyróżnienia (wyróżnień). Ocena wniosków dokonywana jest 

w oparciu o następujące kryteria: 

a) oryginalność projektu i wpisywanie się w otoczenie i kontekst przestrzenny, 

b) atrakcyjność formy, kolorystyka i estetyka wykonania, zakres wykonanych prac, 

c) zgodność z wymogami określonymi w aktach prawa miejscowego (np. miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego) i załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu –  kolorystyką. 

6. Protokół końcowy z prac komisji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

§ 5. 1. Komisja wyłania laureatów konkursu, którym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przyznaje 

nagrody lub wyróżnienia. 

2. Pula środków pieniężnych na nagrody i wyróżnienia w ramach konkursu w roku 2023 wynosi 

61 000,00 zł brutto i będzie przyznawana według następujących proporcji: 

1) nagroda za 1 miejsce – 15 000,00 zł brutto, 

2) nagroda za 2 miejsce – 12 000,00 zł brutto, 

3) nagroda za 3 miejsce – 10 000,00 zł brutto, 

4) wyróżnienie - w wysokości maksymalnie 8 000,00 zł brutto dla jednego budynku. O liczbie przyznanych 

wyróżnień decyduje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie rekomendacji komisji. Kwota 

przewidziana na wszystkie wyróżnienia nie może przekroczyć łącznie kwoty 24 000,00 zł brutto. 
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3. W sytuacji, w której w ramach zrealizowanych prac, Uczestnik/-cy konkursu otrzymał/-li z innych źródeł 

dofinansowanie na prace objęte konkursem, kwota nagrody lub wyróżnienia stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztem całkowitym zrealizowanych prac, a kwotą otrzymanego dofinansowania, przy czym 

wysokość nagrody lub wyróżnienia nie może być wyższa niż kwota przewidziana w regulaminie za zajęcie 

określonego miejsca lub otrzymane wyróżnienia. 

4. Nagroda lub wyróżnienie zostaje wypłacona laureatom konkursu przelewem, na konto/a wskazane 

w oświadczeniu wg wzoru ustalonego w zał. nr 4, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, do 

końca 2023 r. 

§ 6. Postanowienia końcowe: 

1) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

2) zdjęcia załączone do Zgłoszenia pozostają u Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu, 

3) Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w sytuacji braku zgłoszeń, 

4) ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień regulaminu należy do Organizatora konkursu i komisji 

konkursowej, 

5) koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu, 

6) szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu 

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej" 

I Wnioskodawca: 

Dane uczestnika konkursu: 

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

Adres: .....................................................................................................................................……………….. 

Nr telefonu do kontaktu: ........................................................................................................………………. 

Adres e-mail: ..........................................................................................................................………………. 

II Opis zadania: 

1. Nazwa i miejsce wykonania zadania (adres nieruchomości, nr geodezyjny działki, obręb geodezyjny): 

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

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

...................................................................................................................................……………………………………………

…………………………………………………………………………………………….......................... 

2. Numer księgi wieczystej: 

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

3. Zakres wykonanych prac: 

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

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

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

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

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

4. Całkowity koszt zadania: ...................................................................................................................... 

- w tym środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych (dotacje/pożyczki): 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Termin rozpoczęcia prac: .......................................................................................................... 

6. Termin zakończenia prac: ......................................................................................................... 
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III Oświadczenie: 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się z regulaminem konkursu pn.: „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” oraz rozumiem 

i akceptuję jego postanowienia, a także wyrażam zgodę na: 

a) uczestnictwo w konkursie, 

b) udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych Właściciela. 

2) Posiadam majątkowe prawa autorskie do przekazanych Organizatorowi konkursu zdjęć i wyrażam zgodę 

na ich nieodpłatne wykorzystanie na potrzeby realizacji konkursu i działań informacyjno-promocyjnych 

Miasta Rawa Mazowiecka związanych z konkursem. 

3) Prace remontowe elewacji budynku w pierzei danej ulicy lub placu, przedstawionego do Konkursu, zostały 

przeprowadzone w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku. Kolorystyka uzyskana 

w wyniku przeprowadzonych prac remontowych jest tożsama z kolorystyką stanowiącą załącznik nr 5 do 

regulaminu konkursu. Kolor elewacji budynku …………..., numer koloru ……………………., kolor cokołu 

budynku …………..., numer koloru ……………………. 

4) Jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i sztuką budowlaną, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na 

prowadzenie robót budowlanych przy budynku, np. wpisanym do rejestru zabytków lub położonym 

w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy). 

 

 

 

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

miejscowość i data 

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

podpis/y 
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Klauzula informacyjna  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO) 

informujemy jak niżej. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka; adres: 96-

200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5; e-mail: um@rawamazowiecka.pl, tel. 46 814 47 11. Administrator 

danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta to: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. 

Piłsudskiego 5, e-mail: iod@rawamazowiecka.pl, tel. 46 814 47 11. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie 

Pani/Pana/ danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO wyłącznie w celu 

przeprowadzenia konkursu pn.: „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, organizowanego przez Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka, i jego rozstrzygnięcia oraz podania do publicznej wiadomości wyników. 

4. Miasto Rawa Mazowiecka nie będzie udostępniało danych innym podmiotom gospodarczym i osobom 

fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. 

5. Pani/Pana/ dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 

pn.: „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” organizowanego przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 

a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Warunkiem złożenia wypełnionej  karty udziału w konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 

jest podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, adres nieruchomości, numer działki, numer księgi wieczystej, numer konta bankowego (jeżeli 

dotyczy) oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu wzięcia udziału w ww. konkursie. 
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10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznaczać będzie, że wykorzystywane będą tylko 

w celu, dla którego zostały zebrane. 
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Załącznik Nr 2 Regulaminu konkursu 

Właściciel/Współwłaściciel/Wspólnota: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa, adres) 

Oświadczenie o niezaleganiu z tytułu opłat o charakterze podatkowym, cywilnym i administracyjnym 

oraz o stanie prawnym nieruchomości 

Na potrzeby udziału w konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, organizowanego  

przez Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka, oświadczam/y, co następuje: 

Oświadczam/y, że nie zalegam/y w stosunku do Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu opłat o charakterze 

podatkowym/cywilnym/administracyjnym (jeżeli dotyczy). 

Stan prawny nieruchomości zgłoszonej do konkursu jest uregulowany i w stosunku do przedmiotowej 

nieruchomości nie zostało wszczęte lub nie toczy się postępowanie egzekucyjne. 

 

 

…..…………….……................. dnia ………….……. r. 

 

………………………………………………….... 

…………………………………………………….. 

podpis/y
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu 

Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/y 

Imię: ……………………………………….. 

Nazwisko:………………………………... 

wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, wizerunek 

oraz na publikację powyższych danych osobowych w związku z konkursem, w materiałach informacyjnych 

i promocyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz w lokalnych mediach w związku z realizacją 

i rozstrzygnięciem konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” edycja 2023.  

 

 

…................................................. 

miejsce, data 

 

 

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

podpis/y 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka; 

adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5; e-mail: um@rawamazowiecka.pl; 

tel. 46 814 47 11. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem 

pod adresem e-mail : iod@rawamazowiecka.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją organizowanego przez Administratora 

konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” i prowadzeniem działań informacyjno- promocyjnych 

związanych z konkursem edycja 2023. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 

5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać 

odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania. 
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6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku 

z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora. 

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała 

w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 

8. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów informacyjno - promocyjnych lub wycofania 

zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

9. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także 

osobom zainteresowanym organizowanym przez Administratora konkursem pn. „Elewacje centrum Rawy 

Mazowieckiej”. 

10. Pani/a dane nie mogą być/będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez 

Administratora.
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu 

Właściciel/Współwłaściciel/Wspólnota: 

…………………………………………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………........ 

(imię i nazwisko, nazwa, adres) 

Oświadczenie o numerze konta 

Na potrzeby udziału w konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, organizowanego  

przez Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka, oświadczam/y, co następuje: 

Oświadczam/y, że nagroda przyznana w ramach przedmiotowego konkursu powinna zostać przekazana na 

konto/a o numerze: 

……………………………………………………………………………………....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

prowadzone  w banku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jestem/śmy świadomy/a/mi, że środki przekazane na konto zostaną pomniejszone o kwotę podatku 

wynikającego z odrębnych przepisów prawnych. 

Uwaga: 

Oświadczenie powinno wskazywać na jakie konto/a i w jakich proporcjach powinny zostać przekazane 

środki. Wysokość środków wskazana w oświadczeniu, przekazywana w proporcji ulega zaokrągleniu do 

pełnych złotych. 

 

 

…………….…….................... dnia ………….……. r. 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

podpis/y
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu 

KOLORYSTYKA ELEWACJI 

według katalogu RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 7035, RAL 7044, RAL 7047, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010, 

RAL 9016 i RAL 9018 
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KOLORYSTYKA COKOŁÓW 

według katalogu RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1019, RAL 3012, RAL 4009, RAL 6021, RAL 7004 i RAL 7044 
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu 
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