
Regulamin akcji zachęcającej mieszkańców Gminy Pruszcz do 

szczepień przeciw COVID-19  

„Aktywna GMINA PRUSZCZ #SzczepimySię” – II EDYCJA 

 

I Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem akcji jest Wójt Gminy Pruszcz. 

2. Organizator oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną formą zawartą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2094 z późn. zm.). 

3. Akcja skierowana jest do zameldowanych mieszkańców gminy Pruszcz, zaszczepionych 

przeciw COVID-19. 

II Cel akcji. 

1. Promowanie szczepień przeciw COVID-19 na terenie gminy Pruszcz. 

2. Zachęcenie mieszkańców gminy Pruszcz do szczepienia przeciw COVID-19. 

3. Zwiększenie poziomu wyszczepienia wśród mieszkańców gminy Pruszcz. 

III Ramy czasowe. 

1. Opaski smartband i ciśnieniomierze będą rozdawane osobom, które zaszczepią się 

przeciwko COVID-19 w terminie od 20 listopada 2021 do 30 listopada 2021.  Akcja będzie 

trwała do wyczerpania zapasów. 

IV Sposób zgłaszania się po gadżety.  

1. Po odbiór opasek smartband i ciśnieniomierzy będzie można zgłosić się w terminie od 20 

listopada 2021 do 30 listopada 2021. do Urzędu Gminy w Pruszczu. Warunkiem jest 

zameldowanie w Gminie Pruszcz (stały lub czasowy meldunek) i przyjęcie szczepionki 

(jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson; pierwsza lub druga dawka innego preparatu) 

w terminie od 20 listopada 2021 do 30 listopada 2021. Chęć uczestnictwa w akcji i odbioru 

opaski lub ciśnieniomierza należy zgłosić telefonicznie po zaszczepieniu (numer telefonu 

662019240 lub 52 562 43 06). 

2. Osoby chcące otrzymać  opaskę smartband lub ciśnieniomierz, zgłaszają chęć uczestnictwa 

w akcji telefonicznie (numer telefonu 662019240 lub 52 562 43 06), następnie po 

potwierdzeniu zgłoszenia - udają się do Urzędu Gminy (Punkt Podawczy) w Pruszczu, wraz z 

dokumentem potwierdzającym przyjęcie szczepionki przeciw COVID – 19 oraz 

potwierdzeniem zameldowania na terenie Gminy Pruszcz.    

3.  Osoby niepełnoletnie zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. 



4. Odbiór będzie poprzedzony wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych, 

zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 

wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć podczas trwania akcji.     

V Zasady. 

1. Opaski i ciśnieniomierze dla osób zaszczepionych, będą zapewnione przez organizatora 

akcji, w ramach działań zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach 

Narodowego Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko SARS-CoV-2. 

2. W ramach akcji „Aktywna GMINA PRUSZCZ #SzczepimySię” – zostaną ufundowane opaski: 

MI BAND 5 Xiaomi, BAND 4 Huawei, ciśnieniomierze RAVEN. 

VI Pozostałe informacje.  

1.  Regulamin jest jedynym dokumentem przedstawiającym zasady akcji. 

2. Organizator akcji może przerwać, odwołać lub zmienić czas trwania akcji bez podania 

przyczyn. 

3. Podpisanie zgłoszenia udziału i odbioru przedmiotów, oznacza potwierdzenie znajomości 

regulaminu akcji oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.     

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz pod numerem: (52) 562 

43 06  lub 662-019-240.  

5. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, mogących mieć wpływ na 

prawidłowe przeprowadzenie akcji - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

regulaminu. 

6. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej https://www.pruszcz.pl/ oraz w 

Urzędzie Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz. 

VIII Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy: 

• Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Pruszcz, ul. Główna 3 , 86-120 Pruszcz. 

• W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został powołany inspektor ochrony 

danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: gzk@pruszcz.pl lub tel.: 

(52) 5675403. 

https://www.pruszcz.pl/


2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. Przysługuje Państwu m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 

do ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

3. Przystępując do akcji Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przez 

Administratora: imię i nazwisko, miejsce zamieszania. 

4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, ze podanie w/w danych jest dobrowolne, jednak ich 

podanie jest wymagane do udziału w akcji. 

5. Przystępując do akcji, Uczestnik wyraża zgodę na publikacje danych osobowych (imię i 

nazwisko) oraz wizerunku. 

6. Przekazane dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora, jedynie ww celu i 

zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z 

realizacja akcji. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

8. Uczestnik akcji może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z przetworzeniem akcji. Cofnięcie zgody przed zakończeniem akcji będzie 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji i utrata prawa do gadżetu. 

9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

  

     

            

 

 

 
 

 


