REGULAMIN KONKURSU
„Moje hobby w czasie pandemii”

ORGANIZATORZY KONKURSU:
-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach.
UCZESTNICY:
•

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach

•

dorośli - powyżej 50 r.ż, zameldowani terenie Gminy Grębocice

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego hobby, pasje , zainteresowania
np. rzeźba, rękodzieło, malarstwo, wędkarstwo, myślistwo, sport, itd…
- nadesłanie zdjęcia w wersji elektronicznej na wybrany adres:
e- mail: kustoszutw@grebocickie.pl ( w tytule emaila proszę wpisać: „Moje hobby w czasie
pandemii”, facebook/ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach lub jako załącznik jpg na nr tel.
503901148
- jeden autor może przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia;
- nadesłane zdjęcia przechodzą na własność Organizatora.
- Osoby biorące udział w konkursie, a nie będące słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Grębocicach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych
osobowych oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki w Grębocicach oraz mediach społecznościowych. Jeżeli uczestnik nie ma
możliwości wydrukowania z profilu FB zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku to wraz z nadesłanym zdjęciem na konkurs należy dopisać w wiadomości :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikację wizerunku w nadesłanej
przeze mnie pracy na konkurs "Moje hobby w czasie pandemii””
KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
- o wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą osoby
wytypowane przez Organizatora Konkursu,
- głównym kryterium oceny zdjęcia jest jakość fotografii i oryginalność pasji,
- komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia,
- prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane,
- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 maja 2021 r.,
- werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
- zdjęcia należy wysłać do dnia 5 maja 2021 r. z dopiskiem: „Moje hobby w czasie pandemii” na
adres: kustoszutw@grebocickie.pl, facebook / Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach lub pod
nr tel. 503901148

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(RODO), informujemy Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Grębocicach, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Moje hobby w czasie
pandemii?”
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z
przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na
dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa
wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym
interesem Administratora.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
11. Dane osobowe nie
międzynarodowych.
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12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie
brakiem możliwości udziału w konkursie.

