
REGULAMIN 
 

KONKURSU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KSIĄŻKI 

„RODZINNE ZDJĘCIE PRZY GMINNEJ DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Książki. 

3. Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców życiem Książek poprzez 

zwrócenie uwagi na świąteczną szatę wsi oraz rozbudzenie poczucia 

przynależności do zamieszkiwanego miejsca. 

4. Uczestnikiem konkursu jest osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu. 

5. Dla uczestników  konkursu organizator przewidział dziesięć równorzędnych 

nagród rzeczowych (w tym torba + kubek z logo Gminnego Ośrodka Kultury ). 

6. Dziesięciu zwycięzców konkursu wyłonionych zostanie drogą losowania w 

obecności komisji powołanej przez organizatora. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie rodzinnego zdjęcia na tle 

dekoracji świątecznej w centrum Książek (w możliwie wysokiej 

rozdzielczości). 

8. Jeden uczestnik konkursu  może wysłać jedno zdjęcie. 

9. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje automatycznie wraz z nadesłaniem 

zdjęcia. 

10. Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail Gminnego Ośrodka Kultury: 

gok.ksiazki@op.pl do 20.01. 2021r. W temacie wiadomości należy wpisać : 

KONKURS. Do maila zawierającego zdjęcie konkursowe  musi zostać 

dołączona informacja: imię i nazwisko, wiek, nr kontaktowy, adres mailowy 

uczestnika konkursu.  

11. Nadesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

uczestnika konkursu i osób na nim widniejących na jego publikację na stronie 

internetowej GOK oraz Facebook. 

12. Nadesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć, 

informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

13. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu 

konkursu. 

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 21.01.2021r. 

15. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury  22.01.2021r. 

16. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

19. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu  pod nr tel. 

566888139 

20. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą RODO, 

która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 
                                                                                           Organizator konkursu: 

       Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury  

                                                                                                         w Książkach  

 

mailto:gok.ksiazki@op.pl


Załącznik nr 1: 

    
Biorąc udział w wydarzeniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach    

– wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 UDZIAŁU W KONKURSIE  

 "RODZINNE ZDJĘCIE PRZY GMINNEJ DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ" 

 

Na podstawie 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 z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gminny 

Ośrodek Kultury w Książkach reprezentowany przez Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury. 

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:  

1. listownie na adres siedziby: Książki 87-222 ul. Szkolna4 

2. e-mailowo: biuro@gokksiazki.pl 

3. telefonicznie: 566888139 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych 

osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-

mail na adres: a.sadowska@jumi2012.pl 

 

 

1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit e RODO i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

instytucji kulturalnych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi w celu udziału w festiwalu, konkursie, przeglądzie, warsztatach, innej imprezie 

artystycznej 

2. Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są 

nimi m.in. podmioty wykonujące usługi ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz podmioty 

publiczne gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna. Dane osobowe mogą zostać też 

udostępnione mass mediom oraz opublikowane na stronie internetowej i koncie w portalach 

społecznościowych zarządzanych przez administratora.  

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora 

tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, 

jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę  praw 

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym 

również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji:  

1) w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób – 3 lata, 

2) wobec laureatów przez okres nie dłuższy niż 5 lata od ogłoszenia wyników konkursu, 

3) od zakończenia festiwalu, konkursie, przeglądzie, warsztatach, innej imprezy artystycznej 

4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka przez 

Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których 

były przetwarzane, 

c) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, 

5) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych nie będziesz mógł wziąć udziału festiwalu, 

konkursie, przeglądzie, warsztatach, innej imprezie artystycznej organizowanej przez administratora.  

6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie  danych osobowych dziecka narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych 

 


