
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIRCZU 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Co to za miejsce?” 

I. ORGANIZATORZY:  

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 

II. UCZESTNICY: 

 

Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Mircze 

 

III. CEL: 

 

Promocja Gminy Mircze, jej walorów turystycznych oraz zabytków 

 

IV. ZASADY: 

 

1. TERMIN 

 

15.07.2021 r. – 31.08.2021 r. 

 

2. FORMA  

 Konkurs przeprowadzony zostanie w formie online z wykorzystaniem profilu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mirczu na portalu społecznościowym Facebook. 

 W każdym tygodniu podczas trwania konkursu opublikowana zostanie część zdjęcia 

przedstawiającego miejsce lub budynek z terenu Gminy Mircze.  

 Odpowiedzi należy zamieszczać w komentarzach pod zdjęciem w formie:  

[miejscowość, nazwa budynku/miejsca] 

 Za prawidłową odpowiedź w komentarzu pod zdjęciem, uczestnik otrzyma 3 punkty. Jeżeli nie 

zostanie udzielona prawidłowa odpowiedź w ciągu 24 godzin od publikacji, Organizator opublikuje 

kolejną część zdjęcia, a za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 2 punkty. Po trzeciej 

podpowiedzi opublikowanej przez Organizatora do zdobycia będzie 1 punkt. 

 Organizator, na podstawie analizy prawidłowych i najszybszych odpowiedzi, przyzna odpowiednią 

ilość punktów i sporządzi tabelę końcową, na podstawie której przyznana zostanie nagroda.  

 Publikacja kolejnych zdjęć będzie miała charakter nieregularny. 

 

3. WYNIKI I NAGRODY: 

 O kolejności miejsc decydować będzie łączna liczba zdobytych punktów, a w przypadku osiągnięcia 

takich samych rezultatów punktowych, czas najszybszej odpowiedzi (pod jednym ze zdjęć).  

 Nagrodę w postaci vouchera o wartości 500 zł do sklepu ze sprzętem AGD i RTV otrzyma najlepszy 

uczestnik konkursu. 

 Organizator, po zakończeniu konkursu skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia szczegółów 

przekazania nagrody.  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie 

internetowej gokmircze.pl. 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 

 Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz 

umieszczenie tych informacji w materiałach organizatora w mediach i Internecie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osób biorących udział w konkursie. 



 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIRCZU 

 

 

 Wzięcie udziału w konkursie (komentarz pod zdjęciem konkursowym) jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Z konkursu wyłączeni są pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu oraz członkowie ich 

najbliższej rodziny. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad dotyczących 

przetwarzania danych osobowych: 

 

WYRAŻENIE ZGODY  NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu „Co to za miejsce?” 

oraz danych dotyczących wyników konkursu, przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu (dalej GOK) w celu przeprowadzenia 

konkursu, upublicznienia jego wyników na stronie internetowej gokmircze.pl, profilu GOK na portalu społecznościowym Facebook oraz 

dokumentach wewnętrznych GOK (np. kronika). 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może 

zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
 

Stosując się do Rozporządzenia 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, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.   
5. Odbiorcy danych: brak.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania 
kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 

RODO, 
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
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