REGULAMIN KONKURSU
„Weekend w Borach Tucholskich”

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Organizatorem konkursu „Weekend w Borach Tucholskich” (dalej: ,,Konkurs”) jest Koniński
Dom Kultury z siedzibą w Konin, przy pl. Niepodległości 1, NIP: 665 10 11 404, zwany dalej
„Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Konkursu jest promocja Kina CENTRUM.
Konkurs trwa od dnia 9 listopada do 22 listopada 2018 r.

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są̨
osobami pełnoletnimi.
Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
dokonać zakupu co najmniej jednego biletu na film ,,Planeta Singli2” w Kinie CENTRUM, w
terminie do 22 listopada 2018 r.
Po seansie (od 9 do 22 listopada 2018 r.) zostawić w kasie Konińskiego Domu Kultury bilet,
na którego odwrocie należy napisać dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu) oraz hasło
promujące Kino CENTRUM.
Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę biletów.

§3 [NAGRODY]

W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci wyjazdu do Notera Hotel SPA w
Charzykowach w Borach Tucholskich. Fundatorem nagrody jest PK Sp. z o.o. w Chojnicach.

Voucher do odbioru w Konińskim Domu Kultury. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

Spośród wrzuconych do urny biletów z hasłami promującymi Kino CENTRUM, Komisja
konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.
Laureat o wygranej poinformowany zostanie telefonicznie pod nr tel wskazanym na zgłoszeniu.
Nazwisko laureata upublicznione zostanie na FB Konińskiego Domu Kultur przez okres 7 dni.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada 2018 r.

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem danych osobowych jest Koniński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Plac
Niepodległości 1, 62-510 Konin (dalej: KDK).
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek
Andrzejewski,

z

którym

można

się

skontaktować

wysyłając

e-mail

na

adres:

j.andrzejewski@kdkkonin.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),

2) wypełnienia obowiązku prawnego względem organów nadzorczych na podstawie:
•

art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
w związku z przepisami o rachunkowości, ustawą z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi
zmianami), ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz pozostałymi
przepisami prawa dotyczących działalności kulturalnej,

3) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie:
•

art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi działalności
kulturalnej oraz innymi przepisami obligującymi KDK do właściwego dbania o swój
wizerunek
KDK będzie przekazywać dane osobowe (powierzać przetwarzanie) podmiotom nadzorującym
działalność KDK w zakresie działalności statutowej, dostawcom usług pocztowych,
dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz
dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym
hosting strony internetowej i poczty elektronicznej). Ponadto KDK będzie przekazywać dane
osobowe zaufanym partnerom wspierającym organizację i obsługę wydarzenia (w tym
sponsorom nagród), agencjom marketingowym, partnerom medialnym, którzy wspierają KDK
także w promocji wydarzenia.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia wydarzenia.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych*:
•

dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),

•

sprostowanie danych,

•

usunięcie lub ograniczenia przetwarzania danych,

•

przenoszenia danych do innego administratora,

•

wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe uczestniczenie w przedmiotowym Konkursie.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji
w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie 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

