Regulamin Konkursu „Wakacje z kulturą”
1. Warunki ogólne
1.1. Niniejszy regulamin konkursu określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Z kulturą
na wakacjach”
1.2. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41- 260
Sławków.
1.3. W trakcie trwania konkursu regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na
stronie mok.slawkow.pl.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie
jednoznaczne z faktem, iż uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził
zgodę na przetwarzanie prze Organizatora danych osobowych oraz je akceptuje.
2. Zasady konkursu
2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zdjęcia ukazującego różnego rodzaju
wydarzenia kulturalne z uczestnikiem konkursu w tle. Wydarzenia mogą obejmować:
koncerty, festiwale, jarmarki, obiekty kulturalne: galerie, muzea, zabytki, które podczas
wakacji odwiedził autor zdjęcia. Fotografie mogą nawiązywać do promocji Miejskiego
Ośrodka Kultury w Sławkowie: np. zdjęcie z gadżetem MOK, napis MOK Sławków
wykonany w wakacyjnej scenerii.
Zdjęcia należy przesyłać wraz z imieniem, nazwiskiem autora i krótkim opisem.
2.2. Zdjęcia należy przesyłać na adres konkursy@mok.slawkow.pl do 14 sierpnia 2019 r.
w tytule e-maila podając nazwę konkursu.
2.3. Najlepsze zdjęcia wybiorą internauci w głosowaniu, które odbędzie się w dniach od
19 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. Głosowanie będzie dostępne na stronie facebookowej MOK
Sławków. O wygranej zdecyduje liczba polubień pod zdjęciem.
2.4. Zgłoszenie prosimy potwierdzać telefonicznie pod nr tel. 32 29-31-052.
3. Przetwarzanie danych osobowych
3.1. W związku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z
04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” (RODO) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 2018.05.24) informujemy,
iż:
3.2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie ul. Młyńska
14, 41-260 Sławków.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. e-mail: iod@mok.slawkow.pl
2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest proces przeprowadzenia konkursu i wyłonienie
laureatów oraz wręczenie nagród. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego
z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

3.4. Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie przechowywane
będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 1 miesiąca,
zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
Na zasadach określonych przepisami RODO, uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od
administratora:
1.
Dostępu do treści swoich danych osobowych.
2.
Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3.
Usunięcia swoich danych osobowych.
4.
Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
5.
Przenoszenia swoich danych osobowych.
6.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
3.5. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, uczestnik
konkursu zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do
cofnięcia zgody.
3.6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Gdy przetwarzanie osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje
Uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawa autorskie i prawa pokrewne
4.1. W przypadku gdyby wysłane na potrzeby Konkursu przez Uczestnika zdjęcia utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania
b) zapisania w pamięci komputera
c) wystawiania do publicznego wglądu.
4.2. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do
nadesłanej pracy oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu ewentualnego
naruszenia ich praw.
5. Nagrody
5.1. Wśród uczestników konkursu internauci wybiorą zwycięzcę, którego zdjęcie otrzyma
największą liczbę polubień na fanpage Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na portalu
społecznościowym Facebook.
5.2. Wśród pozostałych uczestników konkursu zostaną rozlosowane upominki.
5.3. Wręczenie nagród odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. podczas imprezy plenerowej pn.
Jarmark Jakubowy.
5.4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
5.5. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
5.6.. W razie nieobecności nagrodzonych nagrody przechodzą na własność organizatora.

5.7. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony
i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

