
                                                    Regulamin 
                                Wyboru Miss Wianka Świętojanka
                                          RADOSZYCE 2019

Organizator: Świetlica w Radoszycach, Radny, Sołtys i Rada Sołecka Radoszyc, Chobieński 
Ośrodek Kultury
      Miejsce konkursu:świetlica w Radoszycach  

Zasady uczestnictwa:
1. W wyborach Miss Wianka Świętojanka 2019r. udział może wziąć każda  kandydatka, 

która własnoręcznie wykona wianek świętojanek na głowę podczas festynu Nocy 
Świętojańskiej w Radoszycach.

2. Miss Wianka Świętojanka  zostaną ocenione przez jury, w składzie określonym przez 
organizatora.

3. Kandydatka będzie musiała się zaprezentować, odpowiadając na zadawane jej pytania 
podczas wyborów.

4. Decyzja jury jest ostateczna.

Nagrody:
1. Kandydatka otrzyma Koronę i Szarfę Miss Nocy Świętojańskiej.     

Oświadczenie.
Każda kandydatka wyraża  tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, związanego 
z wyborem Miss Wianka Świętojanka przez organizatorów, podczas Festynu Nocy 
Świętojańskiej w Radoszycach.

                                                   Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6

59-305 Rudna

Informacji dot. konkursu Miss Wianka Świętojanka  udzielają pracownicy CHOK: Irena Żyła, Iwona Szuszkiewicz, 
Alicja Kędzioraw godz. pracy CHOK: 12.00-20.00
tel. 076 8439- 519, 8439-509, e-mail kontaktowy: chok-chobienia@wp.pl
http://chok-chobienia.weebly.com/
https://www.facebook.com/chobienski.osrodek.kultury/

RODO:
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z 
regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z 
późn. zm.
*Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  swojego /dziecka  biorącego
udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również 
wycofania powyższej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O ZAMÓWIENIE ORGANIZACJI IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 763000140, mail: iodo@amt24.biz.

https://www.facebook.com/chobienski.osrodek.kultury/


3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - 
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym 
podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 
osobowe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa obowiązującego
Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, 
możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także 
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia 
dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.



       KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS  MIS  WIANKA ŚWIĘTOJANKA  2019

CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY

Imię i Nazwisko Uczestnika ...................................................................................

Wiek Uczestnika (data urodzenia) .........................................................................

Adres zamieszkania  ...............................................................................................

Kategoria........................................................................

 
*.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z 
regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z 
późn. zm.
*.Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  swojego /dziecka  
biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do 
treści danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

..................................                                                ..................................
/podpis zgłaszającego/                                                  /podpis opiekuna/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O ZAMÓWIENIE ORGANIZACJI IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

11. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni. 
12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 763000140, mail: iodo@amt24.biz.

13. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - 
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.

14. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym 
podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 
osobowe.

15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa obowiązującego
Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

16.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, 
możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także 
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia 
dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

17. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

18. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
20. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.


	RODO:

