REGULAMIN
WYBORU MISS " WIANKA ŚWIĘTOJANKA
Zasady uczestnictwa:
1. W wyborach Miss " Wianka Świętojanka" 2018r. udział może wziąć każda kandydatka, która w dniu konkursu
będzie posiadać wianek świętojanek na głowę lub wykona go własnoręcznie 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. Najlepsza Kandydatka otrzyma Koronę i Szarfę Miss Nocy Świętojańskiej 2018r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
dalej RODO
informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, Chobienia, 59-305 Rudna.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83) dla celów (dokumentacji oraz
promocji/ reklamy imprez w przyszłych latach)

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia Chobieńskiego Ośrodka Kultury.

5.

Dane osobowe mogą być przekazane sponsorom imprezy.

6.

Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.

Podanie danych osobowych dobrowolne, z zaznaczeniem iż ich nie podanie, może skutkować odmową
uczestnictwa w imprezie

8.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

