Zasady Organizacji i Udziału w Kampanii Promocyjnej
„Kupuj Lokalnie w Dzierżoniowie”
Opis Kampanii
Kampania powstała w ramach programu wsparcia dla lokalnego biznesu z inicjatywy
Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców, działającej przy Burmistrzu Dzierżoniowa.
Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 uderzył w pierwszej kolejności
w najmniejszych przedsiębiorców. Był to czas na solidarnościowe działanie i
współpracę. Obecnie w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie oraz
napływem uchodźców z tego kraju, chcemy również okazać wsparcie tym
przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy dla obywateli Ukrainy. Bardzo ważne
jest również utrwalanie lokalnego patriotyzmu zakupowego wśród mieszkańców
Dzierżoniowa.

Dlaczego warto kupować lokalnie?
Lokalni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy dla dzierżoniowian, płacą podatki w
naszym mieście i 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 jednocześnie
wspieramy ludzi, których znamy, działających w naszym mieście od wielu lat.

Jak możemy pomóc lokalnym przedsiębiorcom?
Przez codzienne wybory konsumenckie możemy w bardzo prosty sposób wspierać
lokalnych przedsiębiorców. Pomocą jest również wspieranie działań online –
udostępnienie informacji o lokalnym przedsiębiorcy na Facebooku, czy polecenie
jego działalności – to tak niewiele, a może przyczynić się do sprzedaży usług czy
produktów.

Inicjator Kampanii
Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców, działająca przy Burmistrzu Dzierżoniowa.

Organizator Kampanii:
Gmina Miejska Dzierżoniów we współpracy z Dzierżoniowską Radą Przedsiębiorców,
działającą przy Burmistrzu Dzierżoniowa.
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Cel Kampanii
Celem kampanii jest:
 wsparcie lokalnego biznesu 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 witrynie informacyjnej 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 osób fizycznych i prawnych, prowadzących w
Dzierżoniowie działalność gospodarczą (rozumianą jako oferowanie na rynku
towarów bądź świadczenie na nim usług ) oraz mieszkańców Dzierżoniowa.

Czas trwania Kampanii
Czas trwania kampanii: od 2021 roku do odwołania

Budżet Kampanii
Kampania promocyjna „Kupuj Lokalnie w Dzierżoniowie” zostanie zrealizowana ze
środków finansowych Biura Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej oraz Biura
Komunikacji Społecznej i Promocji.

Uczestnictwo w Kampanii
Uczestnikiem Kampanii (dalej: Uczestnik) może być osoba prawna lub 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.

Aby wesprzeć wybranego przedsiębiorcę lub zgłosić własną firmę, wystarczy:


zrobić zdjęcie u lokalnego przedsiębiorcy lub w swojej firmie (max. 5 zdjęć,
najlepiej w poziomie),
 przygotować krótką informację o polecanym przedsiębiorcy lub o swojej firmie:
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 e-mail:
drp@um.dzierzoniow.pl.
Zdjęcia wraz z informacjami o firmie zostaną opublikowane na Facebooku @InvestinDzierżoniów. Informacja o firmie wraz z linkiem do jej strony internetowej
lub Facebooka zostanie zamieszczona na stronie internetowej
https://investin.dzierzoniow.pl/
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Ważne!
Uczestnik kampanii, wysyłając zdjęcia wraz z informacją o polecanym przedsiębiorcy
lub o swojej firmie na adres e-mail: 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.

Zgoda na wykorzystanie przesłanych zdjęć oraz informacji o przedsiębiorcy.
Uczestnik kampanii, przesyłając zdjęcia wraz z informacją o zgłaszanej firmie na
adres mailowy 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 w szczególności:
 prawa do pozowania i rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych
na zdjęciu,
 zgodę zgłaszanej firmy lub osoby prowadzącej działalność
gospodarczą na udział w Kampanii „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”,
 wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o zgłaszanej firmie, w tym w
szczególności: nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela, oferowany
asortyment, dane kontaktowe firmy (adres firmy, telefon, adres strony
internetowej www, link do strony Facebook), okres prowadzonej działalności i
umieszczenie ich na stronie internetowej: https://investin.dzierzoniow.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
stronie internetowej: https://investin.dzierzoniow.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,
 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 e-mail: drp@um.dzierzoniow.pl lub
poprzez złożenie stosownego wniosku w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
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Klauzule informacyjne, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, stanowią
załącznik do Zasad Organizacji i Udziału w Kampanii Promocyjnej „Kupuj Lokalnie w
Dzierżoniowie”.
 Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych
osobowych od osoby, której dane dotyczą - art. 13 RODO (dotyczy
przedsiębiorcy, który zgłasza własną firmę oraz osoby lub przedsiębiorcy
zgłaszającego inną firmę do Kampanii Promocyjnej „Kupuj lokalnie w
Dzierżoniowie”)
 Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych
osobowych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą - art. 14 RODO
(dotyczy przedsiębiorcy, który został zgłoszony do Kampanii Promocyjnej
„Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie” przez inną osobę).
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