
 

REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ DLA DĘBU ROSNĄCEGO PRZY  

TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY 

§ 1 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

1. Organizatorem Konkursu  (zwanego dalej Konkursem) jest  Tarnogórskie  Centrum  Kultury,  

z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-600 Tarnowskie Góry. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2020 r. (ogłoszenie naboru) i trwa do 25.09.2020 r. (rozdanie 

nagród)  

i polega na nadaniu imienia dębowi rosnącemu przy Tarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Jana 

III Sobieskiego 7. 

3. Konkurs składa się z trzech etapów: 

- zebranie zgłoszeń (trwa od 15.09 do 22.09.2020 r.); 

- wybór zwycięskiego imienia (od 23.09 do 24.09.2020 r.) 

- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (25.09.2020 r.) 

 

§ 2 

ZASADY UDZIAŁU ORAZ NAGRODY: 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 5-12 lat, zgłoszone do udziału przez 

Rodzica/Opiekuna Prawnego. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Możliwe jest wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej. Zgłoszenia należy wysyłać pod adres: 

b.kompala@tck.net.pl do dnia 22.09.2020 r. do godziny 23:59. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów 

wydarzenia, a ich nazwiska pojawią się w poście na portalu społecznościowym Facebook oraz 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej w stosownej informacji. 

 

§ 3 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW GRY 

 

1. Warunkiem udziału w Grze jest podanie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego prawdziwych danych 

osobowych tj. imienia i nazwiska Dziecka, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

O ewentualnych zmianach Organizator będzie na bieżąco informować. 

2. Rodzic/Opiekun prawny zgłaszając dziecko do udziału w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, Dyrektor : Ewa Trojan; 

2) inspektorem ochrony danych w Tarnogórskim Centrum Kultury jest Pan Piotr Kaczmarek, iod@tck.net.pl, 

tel. 32 285 27 34 ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na nadanie imienia dębowi 

rosnącemu przy Tarnogórskim Centrum Kultury, odbywającego się w ramach projektu artystyczno-

ekologicznego “Eko Kraina 2020: Czas na Las!” oraz w celu prowadzenia promocji i relacjonowania 

wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: brak odbiorców; 

5) Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane 

nie będą przekazywane; 

6) Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą przetwarzane 

przez okres nie dłuższy niż do 30 października 2020 r.; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursu na nadanie imienia dębowi 

rosnącemu przy Tarnogórskim Centrum Kultury, odbywającego się w ramach projektu artystyczno-

ekologicznego “Eko Kraina 2020: Czas na Las!”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie; 

10) Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane 
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