załącznik Nr 1 do
zarządzenia Dyrektora OCK
Nr 0161/1/22
z dnia 10.01.2022r.
Regulamin ogólny konkursów okolicznościowych
publikowanych w miesięczniku Głos Ziemi Oświęcimskiej

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie okolicznościowym
publikowanym w miesięczniku Głos Ziemi Oświęcimskiej, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” będąca w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury z
siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ulicy Śniadeckiego 24.




Skrót „GZO” – oznacza miesięcznik „Głos Ziemi Oświęcimskiej”.

Skrót „OCK” – oznacza Oświęcimskie Centrum Kultury.
3. W celu uzyskania bliższych informacji w zakresie konkursu można się kontaktować z redakcją GZO telefonicznie +48338422775
lub mejlowo gzo@ock.org.pl. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Redakcji GZO i na stronie internetowej OCK.
4. Każdy uczestnik konkursu poprzez przygotowanie i dostarczenie organizatorowi odpowiedzi na pytania konkursowe
potwierdza tym samym uprzednie zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu konkursu i zawartych w nim zasad
przetwarzania danych osobowych.
II. Uczestnictwo w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne,
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców. Uczestnikami nie mogą być pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury – wydawcy GZO.
2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
3. Jeden uczestnik może nadesłać jedno zgłoszenie.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące czynności:
1) prawidłowo odpowiedzieć na pytania konkursowe,
2) przesłać Zgłoszenie zawierające odpowiedzi oraz imię i nazwisko uczestnika wraz z numerem telefonu kontaktowego w
sposób wskazany przez Organizatora.
5. Zgłoszenie do konkursu zawierające wskazane w p. II.4 informacje wpisane na kartę pocztową można dostarczyć osobiście lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby OCK. Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną na podany adres, wpisując
wymagane w p. II.4 informacje w treść mejla w terminie określonym w informacji o ogłoszeniu konkursu.
6. Brak jakiejkolwiek z informacji wymienionych w p. II.4 skutkuje nieważnością zgłoszenia i tym samym uczestnictwa
w konkursie.
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w konkursie (art. 6
ust.1 lit. a) RODO) poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu Zgłoszenia wraz z danymi osobowymi wymaganymi w
stopniu minimalnym przez Organizatora.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem losowania
nagrody, jak również przesłanie żądania o usunięcie danych do tego czasu, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w
konkursie.
III. Wyłonienie zwycięzców i odbiór nagrody:
1. Spośród dostarczonych i nadesłanych Zgłoszeń spełniających wymogi zawarte w p. II komisja konkursowa powołana przez
Organizatora losuje Zwycięzców. Wylosowane osoby zostają poinformowane drogą telefoniczną o zwycięstwie i możliwości
odbioru nagrody.
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2. Organizator może opublikować w miesięczniku GZO informacje o przyznaniu nagrody Zwycięzcom z ograniczeniem podania
ich danych osobowych do imienia i pierwszej litery nazwiska w stopniu uniemożliwiającym identyfikację osoby w następnym
numerze miesięcznika.
3. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą regulaminem.
4. Nagroda musi zostać odebrana osobiście przez Zwycięzcę, nie zostanie przesłana pocztą. Nie jest możliwa wymiana nagrody
na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym lub nieczytelne podanie przez nagrodzonego
uczestnika konkursu danych kontaktowych służących do identyfikacji uczestnika.
6. Nagroda przepada, jeżeli nie zostanie odebrana w terminie do 30 dni od powiadomienia Zwycięzców.
IV. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej jako: RODO).
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Oświęcimskie Centrum Kultury [OCK] z
siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ulicy Śniadeckiego 24. Kontakt z Administratorem na adres jego siedziby, telefoniczny:
+48338422575 lub +48338424461 lub e-mail: ock@ock.org.pl
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych lub realizacji praw osób można się kontaktować na adres e-mail iod@ock.org.pl lub
pisemnie na adres siedziby OCK z dopiskiem „dla IOD”.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie na potrzeby prowadzenia
działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem konkursu, a w szczególności w celu wyboru
zwycięskich rozwiązań przez komisję konkursową, a w przypadku wylosowania Zwycięzców – przyznania nagrody, prowadzenia
komunikacji w tym zakresie oraz odebrania nagrody i publikacji informacji o Zwycięzcach, a także w celach rozliczalności
wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.
4. W ramach przeprowadzania konkursu będą przetwarzane dane osobowe uczestników w zakresie: imię, nazwisko, numer
telefonu, a w przypadku uczestników zgłoszonych drogą elektroniczną w dodatkowym zakresie: adres e-mail.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla wskazanych wyżej (pkt. 3) celów będzie:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w świadomym
i
dobrowolnym
działaniu
polegającym
na
dostarczeniu
Zgłoszenia
ze
swoimi
danymi
osobowymi
i odpowiedziami na pytania konkursowe oraz dostarczeniu go zgodnie z Regulaminem do Organizatora konkursu
w sposób określony w Regulaminie;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na publikowaniu w
miesięczniku GZO informacji o przyznaniu nagród z ograniczeniem podania danych osobowych Zwycięzców w stopniu
uniemożliwiającym identyfikację osób w następnym numerze miesięcznika;
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania
przebiegu i rozliczenia konkursu i archiwizowania.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora do momentu zakończenia realizacji celów
wskazanych powyżej (pkt. 3), tj. do 60 dni od daty dziennej wydania GZO dane osobowe pozostałych uczestników konkursu będą
trwale usuwane albo gdy zostanie wniesione żądanie przez osobę do wycofania zgody lub usunięcia jej danych do czasu realizacji
żądania w przypadku, jeśli nastąpi przed usunięciem danych przez Administratora.
Dane osobowe Zwycięzców w zakresie niezbędnym i w ograniczonej części danych (imię i nazwisko) będą przetwarzane dla
celów wykazania zgodności z przepisami prawa, rozliczalności zasad konkursowych i przechowywane zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach. Pozostałe
dane Zwycięzców zostaną usunięte (zanonimizowane).
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano przed wycofaniem zgody. Ponadto osoba taka ma również prawo do żądania udzielenia dostępu do dotyczących jej

2

danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania kopii danych.
W celu realizacji wymienionych praw należy się skontaktować na dane wskazane w p. IV.1 i IV.2 niniejszej klauzuli.
Administrator zrealizuje przysługujące osobie prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w
odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych
zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną
lub elektroniczną informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
8. Odbiorcami danych osobowych w przypadku dostarczania przez uczestnika konkursu Karty zgłoszenia pocztą elektroniczną
mogą być podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zapewniające obsługę
infrastruktury teleinformatycznej i hostingowej.
9. W przypadku uznania, przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie jej danych osobowych w sposób uzasadniony
narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje jej
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606950000.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym nie będą poddawane profilowaniu.
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator oświadcza, że wszelkie działania związane z konkursem nie są akcją charytatywną.
2.
Organizator
oświadcza,
że
wszelkie
działania
związane
z
konkursem
nie
w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z póź. zm.).

są

grą

losową

Załączniki do Regulaminu:
1-wzór protokołu losowania i odbioru nagrody
2- wzór protokołu zniszczenia kart zgłoszenia do konkursu
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