Zasady Organizacji i Udziału w Kampanii Promocyjnej
„Kupuj Lokalnie w Dzierżoniowie”
Charakterystyka Kampanii
Kampania powstała w ramach programu wsparcia dla lokalnego biznesu z inicjatywy
Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców, działającej przy Burmistrzu Dzierżoniowa.
Obecny kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 uderzył w pierwszej kolejności
w najmniejszych przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes w Dzierżoniowie niekiedy
od kilkudziesięciu lat. Obecnie grozi im zamknięcie firm i redukcja etatów. Właśnie teraz
nadszedł czas na solidarnościowe działanie i współpracę.
Dlaczego warto kupować lokalnie?
Lokalni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy dla dzierżoniowian i płacą podatki w naszym
mieście, uczestniczą w życiu społecznym miasta. To od ich powodzenia zależy potencjał
miasta i pomyślność mieszkańców. Kupując lokalnie możemy liczyć na lepszą jakość, niż
w sieciowych punktach, świeżość produktów i specjalistyczną wiedzę, skąd one pochodzą.
Dodatkowo oszczędzamy czas i paliwo, a jednoczenie wspieramy ludzi, których znamy,
działających tutaj od wielu lat.
Jak możemy pomóc lokalnym przedsiębiorcom?
Przez codzienne wybory konsumenckie możemy bardzo prosto wspierać lokalnych
przedsiębiorców i usługodawców. Jeśli masz swój ulubiony sklep, punkt usługowy lub lokalną
knajpkę, do której lubisz zaglądać - pamiętać trzeba o nich zwłaszcza teraz. Pomocą jest
również wspieranie działań online – udostępnienie promocji lokalnego przedsiębiorcy na
Facebooku, czy polecenie jego działalności – tak niewiele, a może przyczynić się do sprzedaży
jego usług, czy produktów. Jeśli nie podejmiemy teraz działań, za pół roku, kiedy sytuacja
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zacznie wracać do normalności, ulubione miejsca mogą zniknąć z mapy Dzierżoniowa.

Organizatorzy Kampanii
Inicjator Kampanii: Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców, działająca przy Burmistrzu
Dzierżoniowa.
Organizator Kampanii: Gmina Miejska Dzierżoniów we współpracy z Dzierżoniowską Radą
Przedsiębiorców, działającą przy Burmistrzu Dzierżoniowa.

Cel Kampanii
Celem kampanii jest:
 wsparcie lokalnego biznesu w okresie załamania rynku gospodarczego w wyniku
stanu epidemii COVID-19, poprzez zachęcanie mieszkańców Dzierżoniowa do
kupowania produktów wytworzonych u lokalnych producentów, do kupowania
w lokalnych sklepach i do korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców,
 bezpłatna promocja dzierżoniowskich firm w mediach lokalnych i społecznościowych
(strony internetowe: https://www.dzierzoniow.pl/, https://investin.dzierzoniow.pl/,
witryna informacyjna na Facebooku @InvestInDzierzoniow)
 edukacja ekonomiczna mieszkańców - uświadomienie mieszkańcom, że pieniądze
„zostawiane” w Dzierżoniowie wzmacniają gospodarkę ich miasta,
 propagowanie patriotyzmu konsumenckiego wśród mieszkańców.

Odbiorcy Kampanii
Kampania skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców oraz mieszkańców z terenu
Dzierżoniowa.

Czas trwania Kampanii
Kampania rozpocznie się 25.02.2021r. i potrwa do 31.12.2021r.

Budżet Kampanii
Kampania promocyjna „Kupuj Lokalnie w Dzierżoniowie” zostanie zrealizowana ze środków
finansowych Biura Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej oraz Biura Komunikacji Społecznej
i Promocji.
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Uczestnictwo w Kampanii
Uczestnikiem Kampanii (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18
lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak można włączyć się w Kampanię „Kupuj Lokalnie w Dzierżoniowie”?
Kupując produkty i usługi od lokalnych przedsiębiorców możemy mieć wpływ na sytuację
w naszym otoczeniu. Wzmacniamy lokalną gospodarkę i pozwalamy utrzymać miejsca pracy,
dzięki czemu przyczyniamy się także do wzrostu ilości podatków, które zostają w naszej małej
ojczyźnie, a tym samym wpływamy pośrednio na zapewnienie dostępności lepszych usług
społecznych.
W tych ciężkich czasach musimy jednoczyć się i pomagać wzajemnie – bo każdy z nas może
potrzebować wsparcia lokalnej społeczności.
Aby wesprzeć wybranego przedsiębiorcę, wystarczy:
 zrobić zdjęcie u lokalnego przedsiębiorcy, którego chcemy polecić
(max. 5 zdjęć, najlepiej w poziomie)
 przygotować krótką informację o polecanym przedsiębiorcy: nazwa firmy, imię
i nazwisko właściciela, adres firmy, numeru telefonu, asortyment, adres strony
internetowej www, link do Facebooka
 zdjęcia wraz z opisem należy przesłać na adres: drp@um.dzierzoniow.pl
Zdjęcia zostaną opublikowane na oficjalnej stronie miasta www.dzierzoniow.pl,
www.investindzierzoniow.pl oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez
miasto Dzierżoniów.
Uczestnik kampanii, wysyłając zdjęcia wraz z informacją o polecanym przedsiębiorcy na
adres drp@um.dzierzoniow.pl, akceptuje jednocześnie Zasady organizacji i udziału
w Kampanii Promocyjnej „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”, a w szczególności zasady
wykorzystania przesłanych zdjęć oraz informacji o przedsiębiorcy oraz potwierdza
zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
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Zgoda na wykorzystanie przesłanych zdjęć oraz informacji o przedsiębiorcy.
Uczestnik kampanii, przesyłając zdjęcia wraz z informacją o zgłaszanej firmie na adres
drp@um.dzierzoniow.pl oświadcza, że:


przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych zdjęć, które są
przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne
od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich,



wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora na Facebooku
i stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie na czas trwania
kampanii promocyjnej „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”,



uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych
zdjęć oraz informacji o firmie, w tym prawa do pozowania i rozpowszechniania
wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu,

•

wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o zgłaszanej firmie, w tym w szczególności:
nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela, oferowany sortyment, dane kontaktowe firmy
(adres firmy, telefon, adres strony internetowej www, link do strony Facebook), okres
prowadzonej działalności i umieszczenie ich na stronach internetowych:
http://www.dzierżoniow.pl, http://www.investindzierzoniow.pl oraz na portalach
Facebook prowadzonych przez Organizatora, a także w ramach opracowań, zestawień,
materiałów reklamowych lub informacyjnych, bez ograniczeń co do ilości oraz
terytorium,



wyraża zgodę, aby informacje o zgłaszanej firmie zostały poddane obróbkom
polegającym na skróceniu, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów,
adjustacji technicznej oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i
językowych, itp.,

•

wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i/lub osób utrwalonych na zdjęciach
za pośrednictwem Internetu w formie zdjęć, umieszczanych na stronach internetowych:
http://www.dzierżoniow.pl, http://www.investindzierzoniow.pl oraz na portalach
Facebook prowadzonych przez Organizatora, a także w ramach opracowań, zestawień,
materiałów reklamowych lub informacyjnych, bez ograniczeń co do ilości oraz
terytorium,
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•

w przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze
stanem faktycznym i/lub prawnym, osoba która nadesłała zdjęcia, w przypadku
ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność
oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem szkody,

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości
e-mail zawierającej stosowne żądanie na adres drp@um.dzierzoniow.pl lub poprzez złożenie
stosownego wniosku w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Ochrona danych osobowych
1. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której
dane dotyczą art. 13 RODO – dotyczy przedsiębiorcy, który zgłasza własną firmę.
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana
przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800.
2. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail:
inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3. Dane w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru telefonu,
asortymentu, adresu strony internetowej www, linku do Facebooka będą przetwarzane
w celu:
1) identyfikacji przedsiębiorcy,
2) prowadzenia ewidencji zgłoszeń,
3) organizacji Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie",
4) promocji przedsiębiorcy w witrynie informacyjnej na Facebooku
InvestInDzierzoniow
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
2) Zasad Organizacji i udziału w Kampanii Promocyjnej pod nazwą "Kupuj lokalnie
w Dzierżoniowie".
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA. Dane osobowe
udostępnione na witrynie informacyjnej Facebook @InvestInDzierzoniow, na stronie
www.investindzierzoniow.pl oraz na stronie www.dzierzoniow.pl będą udostępnione przez
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okres tożsamy lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
6. Dane Osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru telefonu,
asortymentu, adresu strony internetowej www, linku do Facebooka zostaną udostępnione na
witrynie informacyjnej Facebook @InvestInDzierzoniow, na stronie
www.investindzierzoniow.pl oraz na stronie www.dzierzoniow.pl, do czasu skorzystania przez
osobę, której dane dotyczą prawa do wniesienia sprzeciwu.
7. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, osobie,
której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy
udział w Kampanii Promocyjnej "Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie".

2. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której
dane dotyczą art. 14 RODO – dotyczy przedsiębiorcy, który został zgłoszony do
kampanii przez inną osobę.
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana
przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800.
2. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail:
inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3. Dane w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru telefonu,
asortymentu, adresu strony internetowej www, linku do Facebooka będą przetwarzane
w celu:
1) identyfikacji przedsiębiorcy, który został zgłoszony do kampanii,
2) prowadzenia ewidencji zgłoszeń,
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3) organizacji Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Kupuj lokalnie
w Dzierżoniowie",
4) promocji przedsiębiorcy w witrynie informacyjnej na Facebooku
InvestInDzierzoniow
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
3) art. 6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
4) Zasad Organizacji i udziału w Kampanii Promocyjnej pod nazwą "Kupuj lokalnie
w Dzierżoniowie".
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA. Dane osobowe
udostępnione na witrynie informacyjnej Facebook @InvestInDzierzoniow, na stronie
www.investindzierzoniow.pl oraz na stronie www.dzierzoniow.pl będą udostępnione przez
okres tożsamy lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
6. Dane Osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru telefonu,
asortymentu, adresu strony internetowej www, linku do Facebooka zostaną udostępnione na
witrynie informacyjnej Facebook @InvestInDzierzoniow, na stronie
www.investindzierzoniow.pl oraz na stronie www.dzierzoniow.pl, do czasu skorzystania przez
osobę, której dane dotyczą prawa do wniesienia sprzeciwu.
7. Pani/Pana dane pochodzą od Zgłaszającego przedsiębiorcę do udziału w kampanii „Kupuj
lokalnie w Dzierżoniowie”.
8. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
5) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
6) do żądania sprostowania danych osobowych,
7) prawo ograniczenia przetwarzania,
8) prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, osobie,
której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy
udział w Kampanii Promocyjnej "Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie".
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3. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której
dane dotyczą art. 13 RODO – dotyczy osoby Zgłaszającej przedsiębiorcę do kampanii
„Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana
przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800.
2. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail:
inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3. Dane w postaci:


W przypadku osoby niebędącej przedsiębiorcą: imienia i nazwiska, adresu e-mail,
adresu zamieszkania, numeru telefonu,



W przypadku przedsiębiorcy: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru
telefonu, adresu poczty e-mail, adresu strony internetowej www,

będą przetwarzane w celu:
1) identyfikacji zgłaszającego przedsiębiorcę do kampanii,
2) prowadzenia ewidencji zgłoszeń
3) organizacji Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie"
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
5) art. 6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
6) Zasad Organizacji i udziału w Kampanii Promocyjnej pod nazwą "Kupuj lokalnie
w Dzierżoniowie".
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA. Dane osobowe
udostępnione na witrynie informacyjnej Facebook @InvestInDzierzoniow, na stronie
www.investindzierzoniow.pl oraz na stronie www.dzierzoniow.pl będą udostępnione przez
okres tożsamy lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
6. Dane Osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru telefonu,
asortymentu, adresu strony internetowej www, linku do Facebooka zostaną udostępnione na
witrynie informacyjnej Facebook @InvestInDzierzoniow, na stronie
www.investindzierzoniow.pl oraz na stronie www.dzierzoniow.pl, do czasu skorzystania przez
osobę, której dane dotyczą prawa do wniesienia sprzeciwu.
7. Pani/Pana dane pochodzą od Zgłaszającego przedsiębiorcę do udziału w kampanii „Kupuj

8

lokalnie w Dzierżoniowie”.
8. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, osobie,
której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy
udział w Kampanii Promocyjnej "Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie".
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