Regulamin II Konkursu „Święto Dobrodzieńskich Stolarzy” Nowoczesny Design - "Komoda 2019"
Organizatorami konkursu są Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu i Dobroteka (MD Connect Ul.
Piastowska 39b Dobrodzień )
Celem konkursu jest zaprojektowanie nowoczesnego ,oryginalnego, współczesnego mebla, których tematem
będzie" Komoda"
Konkurs ma charakter gminny i traw od 15 marca do 19 czerwca 2019 r.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1 Do konkursu mogą zgłaszać się dzieci i młodzież Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas
7,8-mych Publicznej Szkoły Podstawowej oraz trzecie klasy Gimnazjum
2 Praca ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technicznej w formacie A4.Temat pracy: "Komoda"
3 Praca musi być oddana do 19 kwietnia w biurze instruktorów do godz 15.00
4 Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
5 Nadesłane prace mają być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, datą urodzenia, adresem i telefonem
kontaktowym, adresem rodzica lub opiekuna.
6 Prace nie podlegają zwrotowi.
7 Komisja Konkursowa oceni prace w kategorii :
- 7,8 klasy szkół podstawowych, trzecie klasy gimnazjum
- szkoła średnia
8 Autorzy najciekawszych i oryginalnych prac zostaną nagrodzeni.
9 Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
10 Rozdanie nagród 21 lipca podczas Dni Dobrodzienia.

Klauzula informacyjna RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) –
dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych w DOKiS jest Dyrektor Dobrodzieńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Plac Wolności 24.

2.

Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Panią Justynę Bujak,
z którą można kontaktować się przez e-mail: chronimy_dane@poczta.onet.pl

3.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Dobrodzieńskiego

Ośrodka Kultury i Sportu
4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 RODO. Szczegółowe informacje są
przekazywane osobom, których dane dotyczą.

5.

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez
który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas – zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa archiwalnego,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8.

Ponadto, informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też
na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez
wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane przez DOKiS nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

