REGULAMIN KONKURSU
TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ
Organizator:
Grupa PTWP oraz redakcja serwisu PortalSamorzadowy.pl.
Cel konkursu:
Konkurs ma za zadanie wskazanie inwestycji samorządowych i podległych im spółek a także inwestycji infrastrukturalnych
i prywatnych, biznesowych, których efekt jest ważny dla regionu i jego mieszkańców.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
Główne kryteria oceny:
Przy ocenie zgłoszonych do konkursu inwestycji pod uwagę będą brane:

funkcjonalność (wpływ inwestycji na jakość życia, rozwój, rynek pracy czy dostępność komunikacyjną
województw Polski Wschodniej)

rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości,

walory estetyczne,

nowatorstwo,

współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,

montaż fnansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),

aktywne gospodarowanie majątkiem.
Oceny inwestycji dokonuje redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl wraz z Radą Konsultacyjną.
Zgłoszenia:
Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie inwestycje zrealizowane w roku 2018 lub zrealizowane w 50 proc. na dzień
30 czerwca 2019 r. na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego.
Zgłoszenia inwestycji może dokonać:

jednostka samorządu terytorialnego

jednostka odpowiadająca za realizację projektu

Rada Konsultacyjna konkursu.
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację REGULAMIN KONKURSU TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ i może być
dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (Szczegółowe informacje nt.
przetwarzania danych osobowych – wskazano poniżej).
Dokumentacja / zgłoszenie do konkursu ma formę luźną (nie ma sztywnego formularza). Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia
przygotowane według kryteriów oceny należy przesłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl. Do
zgłoszenia powinny być dołączone fotografe cyfrowe (4-6 sztuk). Maksymalny rozmiar załączników wysyłanych pocztą
mailową nie powinien przekroczyć 15 MB, większe pakiety zdjęć, prezentacji można przesłać serwerami zewnętrznymi.
W tytule maila prosimy podać miasto i nazwę inwestycji zgłaszanej (np. Białystok – Rewitalizacja rynku i przestrzeni
miejskiej; Rzeszów – Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego).
Przesłanie zdjęć jak powyżej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie
publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w sieci
Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia
powyższego upoważnienia.






Tytułowa strona zgłoszenia inwestycji do konkursu powinna zawierać:
pełną nazwę inwestycji
wartość inwestycji
datę zakończenia inwestycji
nazwę inwestora oraz partnera prywatnego wraz z kontaktem (telefon, adres)

Zgłaszający może przesłać nieograniczoną ilość zgłoszeń.
Redakcja spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybiera 20 nominowanych inwestycji.
Rada Konsultacyjna po wyborze przez redakcję nominacji otrzymuje drogą mailową listę inwestycji i ma prawo do
wskazania z niej 7, które zasługują na nagrodę.
Redakcja po podliczeniu głosów Ekspertów tworzy ostateczną listę nagrodzonych inwestycji.
Jednocześnie swój jeden typ wskazują czytelnicy serwisu PortalSamorzadowy.pl (nagroda specjalna od czytelników).
Głosowanie jest niezależnie i nie ma wpływu na wybór przez Radę Konsultacyjną.
Wszelkie konsultacje z Radą odbywają się poprzez pocztę mailową.








Terminy:

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia 2019 r.

Członek Rady Konsultacyjnej ma prawo wskazać do 7 inwestycji z województw Polski Wschodniej*. Termin przesyłania
propozycji do 5 sierpnia.

W pierwszej połowie sierpnia 2019 r. powstanie lista 20 nominowanych inwestycji, która zostanie opublikowana
w serwisie PortalSamorzadowy.pl.

Konsultacje z Radą do 4 września 2019.

Głosowanie czytelników na portalu potrwa do 17 września 2019 r. do godz. 12.00
Wręczenie nagród
Wyróżnienia dla najlepszych Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czasie
VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych

•

Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWPONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do
obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator
eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
• Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl

•

Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• identyfkacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym,
podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu
osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia
nagród,

•

informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketngu bezpośredniego usług i komunikowania się
administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń
telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
• Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne
do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub
szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których
nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą
przetwarzania będzie indywidualna zgoda.

•

Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu
zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić
sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem
odo@ptwp.pl.
• Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz
do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

Kontakt: Agnieszka Kołodziej, tel. 32 3567625, mail: agnieszka.kolodziej@ptwp.pl
*Poprzez sformułowanie Polska Wschodnia rozumiemy obszar obejmujący województwa podlaskie, lubelskie, warmińskomazurskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

