REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE „Zdobądź bilety na Edison Festival”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym
Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym
facebook.com/goksezam
1.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnym. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz
wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko,
miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie
internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która
łącznie spełnia następujące warunki:
• jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
wykona zadanie konkursowe
• nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek
pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka,
wstępnych, zstępnych, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia;
• zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Osoby/grupy ubiegające się o udział w konkursie zobowiązane są do nadesłania do dnia
26 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 zgłoszenia ukazującego Festiwal Edison w formie
sztuki! Dozwolone są różne techniki wyrazu artystycznego w tym plastyczne, literackie
oraz muzyczne.
3.2. Zgłoszenie do konkursu może być w formie wiadomości prywatnej do organizatora lub w
komentarzu pod postem informującym o konkursie.
3.3. Uczestnik może dostarczyć w czasie trwania Konkursu nie więcej niż jedno zgłoszenie.
3.4. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, jury złożone z pracowników GOK „SEZAM” wybierze
3 zwycięzców
4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie, oświadcza, iż przysługuje mu
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr
90, poz. 631 ze zm.), a także innych praw niezbędnych do opublikowania zgłoszenia w sieci
Internet. W przypadku gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem zdjęcia będącego
Zadaniem Konkursowym, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz
wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zadania
Konkursowego w sieci Internet.
4.2 W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich,
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych
materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.3 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść
Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi
oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zadania Konkursowego.
4.4 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub
Fundatora treści zawartych w Zadaniu Konkursowym w okresie trwania i przez czas
nieokreślony po zakończeniu Konkursu.
4. NAGRODY
5.1 Do dnia 29 czerwca 2022 nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Każdy z trzech
zwycięzców otrzyma 1 bilet wstępu na Edison Festival odbywający się w dniach 22-23
lipca 2022 w Baranowie.
5.2 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym, ul.
Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne.
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji konkursu,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c)
realizacji działań promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sezam” w
Tarnowie Podgórnym przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c)
podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach gdy:
d) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
e) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
f)
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
g) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
h) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
i)
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
j)
do przenoszenia danych,
k) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gminny Ośrodek Kultury
„Sezam” w Tarnowie Podgórnym jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość
rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

