Regulamin Konkursu
„Kreatywni w domu”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze
regulaminowej konkursu.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci, do 10 r. ż.
5. Prace konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@bsck.busko.pl do dnia 18 stycznia 2021.
W przypadku wystąpienia problemów związanych ze zgłoszeniem prosimy o kontakt pod
numerem 41 370 54 05.
6. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska
na
stronie
internetowej
www.bsck.busko.pl/
oraz
na
www.facebook.com/domkulturyBSCK/
6. O wyborze zadecyduje jury pod przewodnictwem Dyrektora BSCK w Busku-Zdroju. Od
oceny jury nie przysługuje odwołanie.
7. Przedstawienie prac i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 stycznia 2021 r. na stronie
internetowej www.bsck.busko.pl/ oraz na www.facebook.com/domkulturyBSCK/
8. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie BSCK w Busku-Zdroju przy
al. Mickiewicza 22 do 29 stycznia 2021r. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent.
9. Kwestie sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez
przewodniczącego jury.
10. Sprawy związane z organizacją konkursu prowadzi:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 22
28-100 Busko-Zdrój
tel. kont. 41 370 54 05,
e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH

…………………………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….
(adres)
…………………………………………………….
(telefon)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia,
nazwiska, adresu i telefonu w związku z moim udziałem w konkursie pn. ……………………………….
organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatny udział mojej pracy a następnie nieodpłatne
przedstawienie jej wraz z podaniem imienia i nazwiska na ………………………..w dniu w Buskim
Samorządowym Centrum Kultury. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia ……………………..
data ……………..…………….

czytelny podpis ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100
Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 22, tel. 41 370 54 05, e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl dalej
Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: email: iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Akcji społecznej
organizowanej przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą
jedynie do nich mieli dostęp osoby uczestniczące w wystawie;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres
organizowania Akcji społecznej i związanej z nią wystawą prac;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
oraz ograniczenia przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są
przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych
uniemożliwi udział w Akcji społecznej;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz
nie profiluje danych osobowych;

