
REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osobą zgłaszająca chęć udziału w konkursie występującą jako Uczestnik.
2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno.
3. Termin: 4 grudnia 2022 w godz. 15.00 – 19.00
4. Miejsce: Hala widowiskowo – sportowa, ul. Grunwaldzka 80
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
6. Regulamin dostępny na stronie internetowej  i mediach społecznościowych Organizatora.
7. Konkurs ma charakter otwarty i dobrowolny.

II WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Każdy Uczestnik (dziecko) otrzyma kupon konkursowy przy wejściu na teren imprezy
2. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na zadane pytanie konkursowe umieszczone na kuponie.
3. Kupon należy wrzucić do skrzynki oznaczonej hasłem  „Konkurs”, znajdującej się w obiekcie przy strefie Mikołaja.
4. Losowanie spośród wszystkich złożonych kuponów (pod uwagę będą brane kupony z prawidłową odpowiedzią) odbywać się będzie o godzinach  16.00,

17.00, 18.00, 18.45 jednego upominku. Losowanie konkursowe przewidziane jest przy strefie Mikołaja.
5. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi lub braku obecności wywołanego Uczestnika losowany będzie kolejny kupon.
6. Po każdym losowaniu skrzynka z kuponami będzie opróżniana.
7. Warunkiem otrzymania upominku jest osobisty odbiór (za potwierdzeniem) przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

III KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej
jako: MCKiS)

2. MCKiS  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  adresem  e-mail:  iod@mckis.jaworzno.pl  lub  przesyłając
korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji konkursu i umożliwienia uczestnikom wzięcia w nim udziału, jako prawnie
uzasadniony interes administratora;

4. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów
obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu okresu 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane a
w przypadku laureatów do sześciu lat w celu obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych (w przypadku odbioru nagrody o wartości
wymagającej dokumentacji skarbowej);

6. Posiada Pani/Pan:

• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;

• prawo żądania  od administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych,  zgodnie art.  18  Rozporządzenie  2016/679,  jednakże  z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane
są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

• jednocześnie nie  przysługuje Pani/Panu:  prawo do usunięcia  danych osobowych,  zgodnie z  art.  17 Rozporządzenia  2016/679,  prawo do
przenoszenia  danych  osobowych  oraz   prawo  sprzeciwu,  zgodnie  z  art.  21  Rozporządzenia  2016/679,  wobec  przetwarzania  danych
osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak koniczne do udziału w konkursie;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.


