
 

REGULAMIN KONKURSU                               

WIELKANOCNEGO 
                               na palmę, pisankę, kartkę lub stroik 
 

 

 

I.  ORGANIZATOR: Krasnobrodzki Dom Kultury 

                                     ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród 

 

II. UCZESTNICY i WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU: 
 

- Konkurs kierowany jest do mieszkańców gminy Krasnobród 

- Uczestnicy konkursu samodzielnie i indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych) wykonają   

   palmę, pisankę, stroik lub kartkę świąteczną. 

- Prace konkursowe oceniane będą w 5 kategoriach: 

Kategoria I – Przedszkolaki 

Kategoria II – kl. 0 - III  
Kategoria III – kl. IV - VI  

Kategoria IV – kl. VII - VIII i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych  
Kategoria V – Dorośli 

- Dostarczenie na adres organizatora podpisanych prac (imię, nazwisko,  kategoria wiekowa, telefon  

kontaktowy) do 6 kwietnia 2022r.  

- Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze: 

a) zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez organizatorów do celów promocyjnych.  

b) zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz  

    upublicznienie tych danych (w szczególności imienia i nazwiska oraz kat. wiekowej) w przypadku   

    wytypowania danej osoby jako laureata.  

 

III. TERMINARZ KONKURSU: 
 

      6 kwietnia 2022r. - termin dostarczenia prac do organizatora  

      8 kwietnia 2022r. - ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora 

     11 kwietnia 2022r. - uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród 

 

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Krasnobrodzki Dom Kultury (adres ul. 3go Maja 26; 22-440 Krasnobród; nr 

tel.: 84 6607117) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom 

przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym 

podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności 



dostawcom usług teleinformatycznych, 2) pracownikom Administratora 3) odbiorcom wskazanym w 

zgodzie (nieograniczony krąg odbiorców). 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu bądź z uwzględnieniem 

konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej 

przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę. 

8. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

 

 

 


