Regulamin konkursu plastycznego „Moje miejsce w moim mieście”:
1. Do konkursu można zgłaszać prace sfotografowane prace plastyczne płaskie (maxA3)
2. Konkurs nie ma limitów wiekowych
3. Fotografie prac prosimy nadsyłać do 22 maja br. na adres mailowy
katarzynastenzel@ck105.koszalin.pl,
Prawa autorskie nadesłanych prac w momencie ich przesłania przechodzą na CK105.
4. Rozstrzygnięcie nastąpi 25 maja; kiedy skończy się czas pandemii, zorganizujemy wystawę
prac w holu Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Fotografie prac będziemy wrzucać na
stronę Centrum Kultury 105 oraz liczyć ilość polubień
5. Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników konkursu:
Informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa 105.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się
poprzez adres e-mail: iod@ck105.koszalin.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: - w celu przeprowadzenia konkursu, którego
Pani/Pana dziecko/podopieczna/podopieczny jest uczestnikiem – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A
RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
7. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

