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Zmiany do Regulaminu Konkursu „Lider Zmian” z dn. 17.07.2019 

 
 

(Dot. § 2 Przebieg konkursu i nagrody przewidziane w konkursie) 
 

Zmiana nr 1.  
W § 2, część I. Kategoria: Lider Zmian. Samorząd dodano nowy ust. 6 w brzmieniu: 
Każdy z laureatów 1. miejsca otrzymuje ponadto na rok prawo do używania tytułu Lidera Zmian 
w swojej kategorii, a wraz z nim prawo do używania specjalnie dla niego zaprojektowanego banera 
z logo konkursu na swojej stronie internetowej oraz na swoich stronach w mediach 
społecznościowych. 
oraz zmieniono numerację kolejnych ustępów. 
 
Zmiana nr 2.  
W § 2, część II. Kategoria: Lider Zmian. Firma dodano nowy ust. 4 w brzmieniu: 
Każdy Uczestnik może zgłosić po maksymalnie 1 projekcie w ramach każdej z podkategorii 
wymienionych w ust. 5. Projekty zgłoszone w ramach kategorii „Lider Zmian. Firma” nie mogą być 
jednocześnie zgłaszane w ramach kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów”, w podkategorii 
„Produkt lub usługa komercyjna przyjazna mieszkańcom”. 
oraz zmieniono numerację kolejnych ustępów. 
 
Zmiana nr 3.  
W § 2, część II. Kategoria: Lider Zmian. Firma ust. 6 (dotychczasowy ust. 5) otrzymał brzmienie: 
W ramach kategorii „Lider Zmian. Firma”, w każdej z podkategorii wymienionych w ust. 5 
przewidziano przyznanie i wręczenie zwycięzcom: statuetek (1. miejsca – łącznie 3 statuetki) 
i  dyplomów (2. i 3. miejsca – łącznie 6 dyplomów). 
 
Zmiana nr 4.  
W § 2, część II. Kategoria: Lider Zmian. Firma dodano nowy ust. 7 w brzmieniu: 
Każdy z laureatów 1. miejsca otrzymuje ponadto na rok prawo do używania tytułu Lidera Zmian 
w swojej kategorii, a wraz z nim prawo do używania specjalnie dla niego zaprojektowanego banera 
z logo konkursu na swojej stronie internetowej oraz na swoich stronach w mediach 
społecznościowych. 
 
Zmiana nr 5.  
W § 2, część III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Internautów dodano nowy ust. 9 w brzmieniu: 
Każdy Uczestnik może zgłosić po maksymalnie 1 projekcie w ramach w każdej z podkategorii 
wymienionych w ust. 2. Projekty zgłoszone w ramach podkategorii „Produkt lub usługa komercyjna 
przyjazna mieszkańcom” nie mogą być jednocześnie zgłaszane w ramach kategorii „Lider Zmian. 
Firma”. 
oraz zmieniono numerację kolejnych ustępów. 
 
Zmiana nr 6.  
W § 2, część I III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Internautów ust. 11 (dotychczasowy ust. 10) 
otrzymał brzmienie: 
W ramach kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów”, w każdej z podkategorii wymienionych 
w ust. 2 przewidziano przyznanie i wręczenie zwycięzcom: statuetek (1. miejsca – łącznie 3 statuetki) 
i dyplomów (2. i 3. miejsca – łącznie 6 dyplomów). 
 
Zmiana nr 7.  
W § 2, część II. Kategoria: Lider Zmian. Internautów dodano nowy ust. 12 w brzmieniu: 
Każdy z laureatów 1. miejsca otrzymuje ponadto na rok prawo do używania tytułu Lidera Zmian 
w swojej kategorii, a wraz z nim prawo do używania specjalnie dla niego zaprojektowanego banera 



2 
 

z logo konkursu na swojej stronie internetowej oraz na swoich stronach w mediach 
społecznościowych. 
 
Zmiana nr 8.  
W § 2, część III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Specjalna dodano nowy ust. 3 w brzmieniu: 
Laureat otrzymuje ponadto na rok prawo do używania tytułu Lidera Zmian w swojej kategorii, a wraz 
z nim prawo do używania specjalnie dla niego zaprojektowanego banera z logo konkursu na swojej 
stronie internetowej oraz na swoich stronach w mediach społecznościowych. 
oraz zmieniono numerację kolejnych ustępów. 
 
 

(Dot. §5 Przetwarzanie danych osobowych) 
 

Zmiany nr 9 i 10.  
W § 5 wykreślono ust. 2 i ust. 6. 
 
Zmiana nr 11.  
W § 5 ust. 2 (dotychczasowy ust. 3) otrzymał brzmienie: 
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez podmioty biorące udział w Konkursie jest 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (zwana dalej MJWPU), z siedzibą 
w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 74. 
 
Zmiana nr 12.  
W § 5 ust. 5 (dotychczasowy ust. 7) otrzymał brzmienie: 
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
Zmiany nr 13 - 15.  
W § 5 dodano ust. 7, 8 i 9 w brzmieniu: 
7. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy 

przepisów prawa oraz realizujące kontrole i inspekcje, np. Policja, Prokuratura, Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, instytucje koordynujące i zarządzające wdrażaniem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, np. Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu. 
9. W związku ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych w ramach przeprowadzanego 

konkursu, nie będzie prowadzone profilowanie. 
 
Zmiana nr 16.  
W § 5 dotychczasowe ust. 9 i 10 zostały scalone w nowy ust. 10 w brzmieniu: 
10. Korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować do 

Inspektora ochrony danych w MJWPU, Pana Andrzeja Aniszewskiego  na adres e-mail: 
iod@mazowia.eu. 

 
 
 

(Dot. załącznika Formularz zgłoszeń) 
 
Zmiana nr 17. 
Pod nagłówkiem części formularza INFORMACJE O PROJEKCIE dodano uwagę w brzmieniu: 
Poniższa część formularza będzie przekazywana do wglądu członkom Kapituły Konkursowej (dotyczy 
tylko Firm) oraz będzie stanowiła źródło informacji o projekcie, wykorzystywane do zaprezentowania 
projektu na stronie internetowej konkursu.) 
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Zmiana nr 18. 
W formularzu INFORMACJE O PROJEKCIE dodano rubrykę: Tytuł projektu 
 
Zmiana nr 19  
Usunięto część ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zmiana nr 20. 
Przy informacji, jak wypełniać pola wyboru Formularza, dodano nagłówek INSTRUKCJA 
WYPEŁNIANIA FORMULARZA 
 
Zmiana nr 21. 
Dodano część OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART 13 RODO w brzmieniu: 

− Administratorem danych osobowych udostępnianych przez podmioty biorące udział w Konkursie 
jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (zwana dalej MJWPU), z siedzibą 
w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 74. 

− Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 
z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, prowadzeniem 
korespondencji z  Uczestnikami, informowaniem o nominacji, w przypadku zwycięzców – 
przesyłaniem zaproszeń na galę finałową, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. 

− Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

− Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

− Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w Konkursie. 

− Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy 
przepisów prawa oraz realizujące kontrole i inspekcje, np. Policja, Prokuratura, Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, instytucje koordynujące i zarządzające wdrażaniem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, np. Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 

− Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu. 

− W związku ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych w ramach przeprowadzanego 
konkursu, nie będzie prowadzone profilowanie. 

− Korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować do 
Inspektora ochrony danych w MJWPU, Pana Andrzeja Aniszewskiego na adres e-mail: 
iod@mazowia.eu. 


