REGULAMIN KONKURSU
„Kolacja filmowa w ramach Transatlantyk Łódź w podróży –
FB Konińskiego Domu Kultury”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Koniński Dom Kultury z siedzibą w Koninie, przy pl. Niepodległości 1,
NIP: 665 10 11 404, zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Konkursu jest promocja wydarzenia Kolacja filmowa w ,,Zagroda
Borowo” 20 lipca 2018 r. w ramach Festiwalu Transatlantyk Łódź w podróży.
Konkurs trwa od dnia 9 do 13 lipca 2018 r. na FB KDK
§2 UCZESTNICY KONKURSU
W Konkursie, z uwagi na charakter wydarzenia skierowany dla osób dorosłych, mogą̨ brać́ udział tylko
osoby pełnoletnie.
Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
Śledzić konkursy ogłaszane na FB Konińskiego Domu Kultury od 9 do 13 lipca 2018 r. i odpowiedzieć
na zadanie pytanie.
§3 NAGRODY
W Konkursie przyznane zostaną zaproszenia na kolację w ,,Zagroda Borowo”.
Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda.
Zaproszenia do odbioru w Konińskim Domu Kultury. Zaproszenia nie podlegają wymianie na
pieniądze.

§4 OKOLICZNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO*
Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby uczestnictwa w niniejszym konkursie
jest Koniński Dom Kultury z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Pl. Niepodległości 1 (dalej: KDK).
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny inspektor ochrony danych,
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: j.andrzejewski@kdkkonin.pl. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego konkursu, po uprzedniej
akceptacji regulaminu przez każdego z uczestników w związku z tym podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych będzie 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).
Ponadto z uwagi na koniczność wypełnienia zobowiązań podatkowych ciążących na administratorze
danych względem organów nadzorczych (Urzędy Skarbowe) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z 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 ogółem przepisów
regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Dane osobowe
mogą być udostępniane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej, dostawcom usług kurierskich

oraz pocztowych, podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, z którymi KDK zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w
szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy
usług IT, obsługa serwerów, hosting poczty).
Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane (realizacja umowy)
o jakim była mowa wcześniej, będą one przetwarzane przez okres:
- niezbędny na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, tak długo jak KDK będzie do
tego zobligowany przepisem prawa tj. 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy
- niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KDK oraz dochodzenia roszczeń na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia
roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. 10 lat od zakończenia
współpracy w ramach przedmiotowego konkursu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje każdemu kto swoje dane ujawnił
prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo przenoszenia danych
osobowych. W tym celu rekomendujemy kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną (wysyłając e-mail)
lub kontakt bezpośrednio w siedzibie administratora danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie
obowiązujących przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby uczestniczyć
w konkursie organizowanym przez KDK. Przetwarzanie danych 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

