
 

 
REGULAMIN PRZYZNANIA ODZNACZENIA 

 “WROCŁAWSKIE SERCE DLA ZWIERZĄT 2022” 
 NA PORTALU WROCLAW.PL 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Przyznaniu Odznaczenia 
“Wrocławskie Serce dla Zwierząt” (dalej  jako „Przyznanie Odznaczenia”). 

2. Celem Przyznania Odznaczenia jest promowanie działań podejmowanych na rzecz zwierząt ich praw i 
ogólnego dobrostanu. 

3. Organizatorem Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” jest Biuro Wrocław bez Barier 
działające w ramach Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej: „Organizator”) we współpracy z  Agencją Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, KRS 
000248319 (dalej: „Partner”). 

4. Kandydatem do Odznaczenia mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje nieformalne, grupy osób, 
które zgłoszą się lub zostały Zgłoszone do wzięcia udziału na zasadach opisanych w Regulaminie (dalej: 
„Kandydat”, „Kandydaci”), a które nie zostały Laureatami poprzednich edycji Przyznania Odznaczenia 
“Wrocławskie Serce dla Zwierząt” organizowanego w latach 2016-2021. 

5. Zgłoszenia Kandydatów do Przyznania Odznaczenia, Uczestnictwo Kandydatów i oddawanie głosów są 
dobrowolne i nieodpłatne.  

6. Przyznanie Odznaczenia prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz organizowany na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

7. Wzięcie udziału w Przyznaniu Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu. 

 

§ 2 
Organizacja  

1. Przyznanie Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” składa się z 3 (trzech) etapów: 

1) Etap I: nabór Zgłoszeń Kandydatów w dniach od dnia 21 września 2022 r. od godz. 8:00:00 do dnia 14 

października 2022 r. do godz. 11:59:59. 

2) Etap II: Głosowanie na Kandydatów w dniach od dnia 20 października 2022 r. od godz. 10:00:00 do dnia 

28 października 2022 r. do godz. 15:59:59. 

3) Etap III: 

- wyłonienie Laureatów Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” przez Kapitułę 

Plebiscytu nastąpi między 2 listopada 2022 r. a 4 listopada 2022 r. 

- ogłoszenie wyników przez Organizatora Przyznania Odznaczenia w dniu 19 listopada 2022 r na 

oficjalnym rozdaniu nagród 

2. Szczegółowe zasady przebiegu poszczególnych etapów Przyznania Odznaczenia określa Regulamin. 

3. Uczestnictwa oraz praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  
 

§ 3 
Nabór zgłoszeń 

1. W ramach Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” osoby fizyczne posiadające dostęp do 

sieci Internet mogą zgłaszać Organizatorowi, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Kandydatów na Laureatów do tytułu “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” 

(dalej: „Zgłaszający”). Zgłaszający może być Kandydatem. 

2. Zgłoszenia Kandydatów do Przyznania Odznaczenia Zgłaszający dokonuje się wypełniając formularz 

zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wroclaw.pl (dalej: „Formularz”), w którego treści należy podać: 

1) dane Kandydata tj. dane identyfikacyjne i kontaktowe kandydata (imię i nazwisko lub imiona i 

nazwiska/nazwę/firmę/oznaczenie, nr telefonu, adres e-mail, strona internetowa) 

http://www.wroclaw.pl/


 

2) krótki opis działalności Kandydata i ew. uzasadnienie zgłoszenia 

3) dane Zgłaszającego (Imię i nazwisko, nr telefonu, adres email), 

4) zdjęcie Kandydata lub logo – w przypadku gdy Zgłaszającym jest Kandydat, 

5) oraz przesłać swoje zgłoszenie poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego jako „wyślij”.  

3. Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić 1 (jednego) Kandydata . 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od dnia 21.09.2022 r  od godz. 8:00:00 do dnia 14.10.2022 r do 

godz. 11:59:59. 

5. W przypadku gdy Zgłaszający nie jest równocześnie Kandydatem, Zgłaszający zobowiązany jest uzyskać 

zgodę Kandydata na podanie jego danych o których mowa w ust. 2  pkt 1), w tym danych osobowych.   

6. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora formularza zgłoszeniowego Zgłaszającego będącego Kandydatem 

jest: 

1) podanie danych i informacji wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 4), 

2) wyrażenie Zgody na udział w Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” i 

zaakceptowanie Regulaminu, 

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych i 

kontaktowych (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska/nazwę/firmę/oznaczenie, nr telefonu, adres e-

mail, strona internetowa), 

4) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, 

5) złożenie oświadczenia o byciu autorem zdjęcia lub uzyskaniu zgody twórcy na wykorzystanie zdjęcia w 

Konkursie 

7. W przypadku gdy Zgłaszający zgłasza do udziału w Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” 

osobę trzecią jako Kandydata, warunkiem przyjęcia przez Organizatora Formularza zgłoszeniowego jest: 

1) podanie danych i informacji wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 3), 
2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego w zakresie, o którym mowa w ust. 

2 pkt 3) i 4) 
3) zaakceptowanie Regulaminu, 

4) osoba zgłaszająca Kandydata musi być osobą mieszkającą we Wrocławiu. 

8. Organizator lub podmioty współpracujące przy organizacji Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla 

Zwierząt”, po otrzymaniu Zgłoszenia o którym mowa w ust. 7 powyżej, kieruje na adres e-mail Kandydata 

informację o zgłoszeniu jego kandydatury wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata 

wraz z prośbą o: 

1) wyrażenie zgody na udział w Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” i akceptację 

Regulaminu, 

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w zakresie danych identyfikacyjnych i 

kontaktowych (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska/nazwę/firmę/oznaczenie, nr telefonu, adres e-

mail, strona internetowa), 

3) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, 

4) złożenie oświadczenia o byciu autorem zdjęcia lub uzyskaniu zgody twórcy na wykorzystanie zdjęcia w 

Przyznaniu Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” 

9. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej, zawiera: 

1) link do Formularza zgłoszeniowego pozwalającego Kandydatowi na zapoznanie się przez Kandydata z 

treścią zgód, ich akceptację i przesłanie zdjęcia albo 

2) treść i instrukcję wyrażenia przez Kandydata zgód, złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 8 

powyżej, oraz przekazania zdjęcia Kandydata pocztą elektroniczną. 

10. W przypadku Kandydatów, dla których nie został wskazany adres e-mail, Organizator podejmie starania w 

celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec Kandydata oraz pozyskania zdjęcia Kandydata, 

uzyskania zgód i złożenia oświadczeń – wskazanych w ust. 7 powyżej. 



 

11. W przypadku braku udzielenia przez Kandydata którejkolwiek ze zgód lub braku pozyskania od Kandydata 

któregokolwiek z oświadczeń, Zgłoszenie nie będzie podlegało rozpatrzeniu, a dane osobowe takiego 

Kandydata zostaną niezwłocznie usunięte. 

12. Do Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” można zgłaszać Kandydatów, którzy nie zostali 
Laureatami w poprzednich edycjach Przyznania Odznaczenia “Wrocławskiego Serca dla Zwierząt”. 
Wcześniejsze otrzymanie Wyróżnienia nie blokuje możliwości bycia ponownie zgłoszonym. 

13. Formularze zgłoszeniowe niespełniające warunków Regulaminu lub złożone po terminie nie podlegają 

rozpatrzeniu.  

14. W razie powzięcia uzasadnionej informacji o tym, że dane Kandydata lub jego opis są nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd lub że jego zgłoszenie, opis, uzasadnienie lub działalność narusza powszechnie 

obowiązujące prawo, Organizator na każdym etapie może wykluczyć Kandydata z udziału.  

15. O wykluczeniu kandydata z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym Organizator informuje 

Zgłaszającego i Kandydata. 

16. Informacje o Kandydatach, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne, ich opisy, prezentacje Kandydatów, 

będą publikowane na stronie internetowej www.wroclaw.pl, a także w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora Plebiscytu i ARAW, w tym YouTube, Instagram, Facebook. 

 
§ 4 

Głosowanie Internautów na kandydatów 
1. Organizator zamieszcza listę Kandydatów na stronie internetowej www.wroclaw.pl celem prezentacji 

Kandydatów, oraz przeprowadzenia Głosowania w terminie określonym w ust. 3 poniżej. 

2. Lista Kandydatów zawiera dane Kandydata (imię i nazwisko/nazwa/firma) oraz opis Kandydata lub fragment 

opisu. 

3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 20 października 2022 r. od godz. 10:00:00 do 28 

października 2021 r. do godz. 15:59:59. Głosy otrzymane po terminie nie będą uwzględniane. Decydująca 

jest data wpłynięcia Głosu do Organizatora. 

4. Pod umieszczonymi Zgłoszeniami Internauci będą mieli możliwość oddania głosów na wybranego 

Kandydata w sposób określony szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – „Zasady 

głosowania Internautów w Przyznaniu Odznaczenia „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022”.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo powzięcia decyzji o umorzeniu głosów w przypadku naruszenia 

regulaminu Zasad Głosowania Internautów w Przyznaniu Odznaczenia „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 

2022” poprzez manipulowanie głosami.  

 

§ 5 

Kapituła i Wyłonienie Laureatów  

1. Celem wyłonienia Laureata Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt”, Organizator powołał Kapitułę w 

skład której wchodzą:  Przewodniczący Kapituły - Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. zwierząt oraz inne 

osoby przez niego wyznaczone (dalej: „Kapituła”). 
2. Do zadań Kapituły należy w szczególności: 

1) wyłonienie Laureata Kapituły Przyznania Odznaczenia „Wrocławskie Serce dla Zwierząt” 

2) przyznawanie nagród, 
3) udział w wydawaniu nagród. 

3. Laureatem Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” nie może zostać Kandydat, który w 

poprzednich edycjach został Laureatem. 

4. W Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” wyłonieni zostaną dwaj Laureaci:  

1) Laureat Kapituły „Wrocławskie Serce dla Zwierząt”  

2) Laureat Internautów “Wrocławskie Serce dla Zwierząt”. 

5. Ten sam Kandydat może zostać Laureatem zarówno Kapituły jak i Internautów.  

6. Laureatem Kapituły “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” zostanie jedna osoba wybrana przez Kapitułę.  



 

7. Kapituła wybiera Laureata o którym mowa w ust. 2 według własnego uznania, kierując się kryteriami 

wypracowanymi podczas obrad Kapituły, zwracając uwagę w szczególności na działania podejmowane przez 

Kandydatów na rzecz ochrony zwierząt ich  praw i ogólnego dobrostanu.  

8. Laureatem Internautów “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” zostanie jedna osoba, która uzyskała największą 

liczbę głosów w głosowaniu Internautów o którym mowa w § 4. Im więcej głosów Internautów zdobędzie 

Kandydat, tym wyższą pozycję zajmuje w rankingu. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone podczas rozdania nagród Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla 

Zwierząt” w dniu 19.11.2022 r. oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl. 

 

§ 6 
Ogłoszenie Laureatów, nagrody i ich odbiór 

1. Imiona i nazwiska Laureatów lub ich nazwy/określenia wraz ze zdjęciem zostaną opublikowane na 
stronie internetowej www.wroclaw.pl po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród. 

2. Laureat Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” zostanie uhonorowany 

miejskim odznaczeniem “Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022” w postaci tabliczki zamontowanej 

na budynku trybuny głównej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.  

3. Laureat Internautów “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” zostanie uhonorowany dyplomem  

“Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022” – Laureat Internautów. 

4. Organizator przewiduje przyznanie Laureatom drobnych nagród rzeczowych w postaci gadżetów 

Wrocław miasto spotkań.  

5. Wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w w dniu 19.11.2022 r. w miejscu wybranym  przez 

Organizatora o czym Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora lub upoważnione 

przez niego osoby w kontakcie telefonicznym lub mailowym.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

niezależnych od Organizatora.  

7. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 7 
Wyróżnienia Organizatora  

1. Organizator Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” zastrzega sobie prawo do przyznania 
dodatkowych wyróżnień.  

2. Kapituła może wybrać według własnego uznania osoby wyróżnione spośród Kandydatów biorących udział 
w Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt”. 

3. W przypadku przyznania wyróżnienia, imię i nazwisko osoby wyróżnionej zostanie opublikowane na stronie 
www.wroclaw.pl.  

 

§ 8 
Dane osobowe 

1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdująca się w klauzuli informacyjnej stanowiącej 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 9 
Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” należy kierować w formie 
pisemnej do na adres: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., pl. Solny 14, 50-062 Wrocław lub 
formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja@araw.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
głosowania.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, 
jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia. 

http://www.wroclaw.pl/


 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Informacja o 
sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazana zostanie listem poleconym lub w formie elektronicznej. 
  

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Partnera oraz na stronie internetowej 
www.wroclaw.pl. 

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce 
dla Zwierząt” i przedłużenia bądź skrócenia czasu jego trwania bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu nie 
będą ̨naruszać praw nabytych Kandydatów i Zgłaszających. Zmienione postanowienia obowiązują ̨od chwili 
ich opublikowania na stronie internetowej www.wroclaw.pl. 

3. Organizator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, 
rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Przyznaniem 
Odznaczenia. 

4. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Zgłaszający i Kandydaci spełniają warunki określone w 
Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje 
wykluczenie danej osoby z przyznawania nagród i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń 
i wynikające z nich opóźnienia w systemie teleinformatycznym.  

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznania odznaczenia „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022” 

 

ZASADY GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW 

„Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Warunki Przyznania Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” określone są w regulaminie, dostępnym 

pod na stronie internetowej organizatora www.wroclaw.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Pojęcia użyte w Zasadach Głosowania Internautów w Przyznaniu odznaczenia „Wrocławskie Serce dla 

Zwierząt 2022” (dalej: “Zasady”), o ile nie są zdefiniowane w Zasadach, zostały zdefiniowane w Regulaminie. 

3. Głosowanie Internautów na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.wroclaw.pl  

organizowane jest w celu wyłonienia laureata Internautów „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022”. 

§ 2 

Przedmiot i Cel głosowania Internautów 

Nadesłane Kandydatury zostaną poddane ocenie Internautów, którzy w procesie głosowania wyłonią 1 (słownie: 

jednego) Laureata spośród Zgłoszeń umieszczonych na stronie internetowej www.wroclaw.pl. 

 

§ 3 

Uprawnienie do uczestniczenia w głosowaniu  

1. Udział w głosowaniu Internautów jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Udział w głosowaniu Internautów mogą brać osoby: 

1) uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w jednej z polskich sieci operatorów telefonii 

komórkowej, 

2) posiadające dostęp do Internetu,  

§ 4 

Zasady głosowania  

1. Przed oddaniem głosu Internauta wyrażający chęć oddania głosu, powinien zapoznać się z zamieszczonymi 

Kandydaturami i dokonać wyboru Kandydata, według własnego uznania. 

2. Internauci oddając swój głos kwalifikują Kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej w Przyznaniu 

Odznaczenia „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022”. 

3. Oddanie głosu na wybranego Kandydata odbywa się poprzez: 

1) Kliknięcie przycisku zdjęcie wybranego Kandydata 

2) Uzupełnienie numeru telefonu, na który przesłany zostanie kod w formie wiadomości (SMS). 

3) Zaakceptowanie zasad głosowania – zaznaczenie pola (checkboxa). 

4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - znaczenie pola (checkboxa). 

5) Przepisanie kodu we właściwym miejscu i potwierdzenie oddania głosu. 

3. Otrzymanie wiadomości (SMS-a) jest bezpłatne, a numer telefonu przechowywany jest w systemie w 

sposób uniemożliwiający ponowne odczytanie. 

4. Internauta może oddać tylko jeden głos przy użyciu jednego numeru telefonu na jednego Kandydata. 

5. Zabronione jest korzystanie z metod/programów/bramek sms mających na celu wygenerowanie większej 

liczby głosów niż jeden lub zakłócających działanie platformy internetowej. 

6. Organizator dokonuje w trakcie trwania głosowania weryfikacji zgodności oddanych głosów z Zasadami. 

7. W przypadku gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia zasad oddawania 

głosów, jest on uprawniony do powzięcia decyzji o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o 

ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony. 

http://www.wroclaw.pl/
http://www.wroclaw.pl/
http://www.wroclaw.pl/


 

§ 5 

Odpowiedzialność 

Głosujący przez fakt oddania głosu potwierdza, że spełnia warunki uprawniające do głosowania Internautów 

określone w treści Zasad. 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Internautów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej jako: „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Internautów przetwarzanych w związku z Głosowaniem w Przyznania 

Odznaczenia “Wrocławskie Serce dla Zwierząt” jest Organizator. 

3. Dane osobowe Internautów będą przetwarzane na zasadach określonych w niniejszych Zasadach na 

potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Przyznania Odznaczenia 

“Wrocławskie Serce dla Zwierząt”,  a  w  szczególności  w  celu  wyboru  laureata nagrody Internautów w 

wyniku głosowania.   

4. W związku z oddaniem głosu zbierane będą od Głosujących ich dane osobowe w postaci numeru telefonu 

komórkowego. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

6. Dostęp do danych osobowych Internautów - w niezbędnym zakresie - mogą uzyskać  upoważnieni:  

pracownicy  i  przedstawiciele  Organizatora,  podmiotów  przetwarzających  (w  szczególności  

zapewniających  prawidłową  obsługę  infrastruktury  teleinformatycznej Organizatora, obsługę 

rachunkowo-księgową, obsługę prawną). 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów 

wskazanych w ust. 3, nie dłużej niż przez 3 miesięcy. 

10. Internauci mają  prawo do żądania udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych,  ich  

sprostowania  lub  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia  danych, wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na  legalność  

przetwarzania  danych  osobowych,  którego  dokonano  przez  wycofaniem  zgody), otrzymania kopii 

danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z 

przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: rodo@araw.pl. 

11. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,  Internautom przysługuje  prawo  

wniesienia  skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania kodu 

weryfikacyjnego i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu wiadomości SMS. 

2. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień związanych z głosowaniem należy kierować osobiście lub pisemnie 

na adres Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., pl. Solny 14, 50-062 Wrocław lub formie 

elektronicznej na adres e-mail: redakcja@araw.pl 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznania Odznaczenia „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022” 

 



 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszą informację otrzymał/-a Pani / Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 i 14 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) (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1). 

Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Może 
się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, 
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 

- przez e-mail: bwb@um.wroc.pl, 
- telefonicznie: 71 777 89 61. 

Cele przetwarzania 
danych  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji projektu 
„Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022”, w szczególności zgłoszenia nominatów do 
wyróżnień i odznaczeń oraz wyboru i uhonorowania laureatów.  

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 
- art. 6 ust 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym; 
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na udostępnienie danych osobowych. 

Kategorie odnośnych 
danych 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i 
nazwisko; adres e-mail, numer telefonu, numer IP, wizerunek. 

Źródło pochodzenia 
danych 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od 
Pani/Pana lub zostały pozyskane przez Administratora od osób, które zgłosiły 
Panią/Pana jako nominata do wyróżnienia lub odznaczenia. 

Okres przechowywania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą: 
1) jeżeli jest Pani/Pan osobą nominującą - Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane do zakończenia projektu „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022”, 
2) jeżeli jest Pani/Pan osobą nominowana, która nie wyraziła zgody na przyznanie 
jej wyróżnienia lub odznaczenia – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 
momentu zgłoszenia braku zgody na udział w projekcie, ale nie dłużej niż do jego 
zakończenia; 
3) jeżeli jest Pani/Pan osobą nominowaną, która wyraziła zgodę na przyznanie jej 
wyróżnienia lub odznaczenia – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 
zakończenia projektu „Wrocławskie Serce dla Zwierząt 2022”, a następnie będą 
archiwizowane przez 10 lat, 
4) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na publikację danych osobowych (imię, nazwisko, 
wizerunek) – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator 
współpracuje w zakresie technicznej realizacji projektu (np. Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławia S.A.). 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

- do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w 
dowolnym momencie. Co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (dot. osób które wyraziły zgodę 
na opublikowanie ich danych osobowych), 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 



 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem 
(dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem Ochrony 
Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu tabeli). 

Inspektor Ochrony 
Danych 

U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych –  Sebastian 
Sobecki. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących 
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób: 
-  listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, 
-  przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
- telefonicznie: 71 777 77 24. 

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


