
REGULAMIN KONKURSU „W MOIM MAGICZNYM DOMU” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Dobrej, ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra, 

 NIP 668 13 25 001 

2. Organizator przyzna nagrody w każdej kategorii. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury w Dobrej.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Dobrej-

124639374796046  (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci/młodzież oraz dorośli. Warunkiem uczestnictwa osób 

niepełnoletnich  jest zamieszczenie prezentacji dziecka przez rodzica.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie prezentacji w komentarzu pod postem konkursowym.  

4. Konkurs trwa od 31.03.2020 – 17.04.2020 do godz. 9:00.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.04.2020 za pośrednictwem Fanpage.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebook’a.  

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym:  

pracy plastycznej związanej z tematyką świąt wielkanocnych / nagrania dowolnej piosenki lub recytacja 

wiersza.  

2. O zwycięstwie w każdej z kategorii decyduje ilość reakcji pod daną prezentacją („Lubię to”) 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem 

wiadomości wysłanej na Facebooku.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano 

nagrodę.  

5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy 

w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie 

Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Dobrej-124639374796046
https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Dobrej-124639374796046


Oświadczenie 

1. Nadesłanie pracy konkursowej powoduje wyrażenie zgody na udział w Konkursie. 

2. Uczestnicząc w konkursie świadomie i dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych Państwa dziecka  

(w zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem 

ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

3. W przypadku gdy dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażają Państwo zgodę poprzez udział w 

konkursie na upublicznienie przez CK w Dobrej danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska wieku, 

nazwy i adresu szkoły oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku dziecka 

utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez  

ograniczeń czasowych. 

4. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 

jest Centrum Kultury w Dobrej. 

5. W CK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

6. CK w Dobrej jako administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa 

dziecka na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co stanowi o zgodnym z 

prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje mi prawo 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału Konkursie. 

8. Zgoda może zostać cofnięta poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres administratora, bądź adres 

mailowy. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub 

przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych CK w zakresie 

archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane 

nienagrodzonych Uczestników Konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych zostaną niezwłocznie 

usunięte po rozstrzygnięciu konkursu. 

 



Odbiorcy danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestnika jeżeli zostanie laureatem Konkursu w zakresie imienia i nazwiska, wieku, nazwy 

i adresu szkoły oraz wizerunek dziecka mogą zostać podane do publicznej wiadomości na podstawie 

wyrażonej zgody. 

2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to  z przepisów  

prawa, jak również mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CK  

(podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące 

pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy 

danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 

pocztową lub kurierską. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

 

1. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

2. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych Państwa dziecka. 

3. Zgodnie z RODO nie przysługuje Państwu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych CK ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do udziału w 

Konkursie. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

1. W oparciu o Pani/Pana i dziecka dane osobowe CK nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

 i dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. 

2. CK nie przewiduje przekazywania Pani/Pana i dziecka danych osobowych do państwa trzeciego 

(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 



3. Udział w konkursie powoduje, że zapoznali się Państwo się z treścią Regulaminu Konkursu, który w pełni 

akceptują. 

4. Przekazując pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w przypadku, gdy 

Państwa dziecko zostanie laureatem konkursu, z chwilą zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu przez CK 

nieodpłatnie przenoszą Państwo na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej, do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania pracą, w całości i we fragmentach, 

bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań, we wszystkich wersjach językowych, na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności 

na nośnikach audio lub wideo, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego, bez względu na technologię zapisu, rodzaj i pojemność nośnika, wprowadzanie do 

pamięci komputera; 

b) wszelkie rozpowszechnianie, w tym: 

• obrót oryginałem lub egzemplarzami pracy konkursowej wytworzonymi zgodnie z pkt 1, w tym przy 

użyciu internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu, 

• wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utrwalono pracę konkursową, 

• nadawanie i reemitowanie, przy pomocy wszelkich środków przekazu i 

• jakąkolwiek techniką, w tym naziemną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci kablowe, 

• publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pomocą internetu, sieci telefonii komórkowej 

oraz wszelkich innych środków przekazu, 

• publiczne wystawianie, wyświetlanie; 

• tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu pracy 

konkursowej – korzystanie z nich i rozporządzanie nimi na wszystkich znanych w dniu przeniesienia 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a w szczególności na polach eksploatacji 

określonych w pkt 1-2. 

5. Powierzam Organizatorowi wykonywanie osobistych praw autorskich do pracy konkursowej 

bez wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji i bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do: 

a) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania pracy 

konkursowej w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi dziełami, nadzoru nad sposobem 

korzystania z nich, 

b) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji oznaczeniu 

pracy konkursowej, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania jej anonimowo, 

c) do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności, 



d) wykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z pracy konkursowej. 

6. Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania pracą konkursową, w 

szczególności w celach informacyjnych i promocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez CK w trakcie 

różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez 

konieczności zapłaty wynagrodzenia. 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 

zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.  


