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REGULAMIN KONKURSU 

„ODKRYJ FOTO – ZGADNIJ KTO TO” 

01.06.2021 r. 

 

1. ORGANIZATOR:  

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie,  

tel.74 872 20 84, e-mail: imprezy@ckgnr.pl. 

 

2. UCZESTNICY: 

Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Gminy Nowa Ruda. Zadaniem uczestników jest 

wskazanie tożsamości osób przedstawionych na zdjęciach (imię, nazwisko, stanowisko). 

Osobami przedstawionymi na fotografii będą urzędnicy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz 

członkowie KGW z Gminy Nowa Ruda. 

 

3. WARUNKI KONKURSU: 

• Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną odpowiedź konkursową. 

• Zwycięża osoba, która pierwsza poda poprawną odpowiedź. 

• Każda nadesłana odpowiedź musi zawierać miejsce zamieszkania uczestnika. 

• Należy wysłać wiadomość prywatną na FB do Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda               

z danymi uczestnika: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu 

kontaktowego, numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku dzieci), a także 

wypełnioną i podpisaną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku.  

Zgodę należy wysłać w postaci skanu/zdjęcia, bądź własnoręcznie przepisaną. 

• Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 01.06.2021 r., godzina 23.59. Odpowiedzi nadesłane 

po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

4. UWAGI KOŃCOWE:  

• Dnia 01.06.2021 r. w godzinach 8.00 – 17.00 o każdej pełnej godzinie będzie udostępniona 

jedna z dziesięciu fotografii konkursowych. 

• Odpowiedzi będą oceniane pod względem trafności oraz kolejności nadsyłania.  

• Dnia 02.06.2021 r. komisja konkursowa wyłoni 10 zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie www.ckgnr.pl oraz w mediach społecznościowych CKGNR 

(Facebook). 

• Organizator może wykluczyć uczestnika, który postępuje w sposób sprzeczny                                  

z regulaminem.  

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

• W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 informuje, iż Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z udziałem w konkursie jest: 

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2,              

57-450 Ludwikowice Kłodzkie. 
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• Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Dane 

osobowe przetwarzane są w celu realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu poprzez 

wyłonienie zwycięzcy w trakcie trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie 

prac wyróżnionych do momentu ustania potrzeby dalszego przetwarzania lub do 

momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

• Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych – Katarzynę                      

Bala - Antczak. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można 

kontaktować się z Inspektorem pisząc na adres: biuro@abi-kancelaria.pl. 

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

d. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

e. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

f. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą 

poddawane procesom zautomatyzowanego profilowania. 

• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Dział Imprez w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

w Ludwikowicach Kłodzkich – Tel. 74 872 20 84. 
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