
Regulamin Konkursu „Gość z okienka”
Organizator: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

§ 1
Organizator Konkursu

1.  Organizatorem  Konkursu  jest  Euroregionalne  Centrum  Kultury  i  Komunikacji  

w Pieńsku – EuRegioKom Pieńsk (zwane dalej „Organizatorem”)

2. Adres organizatora:

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ul. Hutnicza 23

59-930 Pieńsk 

§ 2
Tematyka konkursu

1. Tematem Konkursu jest odgadnięcie wizerunku postaci, której portret będzie pojawiał się 

w oknach EuRegioKom na przestrzeni listopada, grudnia 2020 r. oraz stycznia 2021 r.

2. Każdorazowe pojawienie się nowego portretu w oknie EuRegioKom będzie poprzedzone 

informacją na fanpage EuRegioKom na facebooku.

§ 3
Warunki uczestnictwa, wyłonienie zwycięzców

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Pieńska. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Uczestnictwo w konkursie będzie polegało na odnalezieniu w oknie EuRegioKom portretu 

danej postaci, odgadnięciu, czyj to wizerunek oraz napisaniu poprawnej odpowiedzi pod 

postem informującym o pojawieniu się portretu na fanpage EuRegioKom na fb.

4. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi pod postem na fanpage na fb 

zostanie zwycięzcą konkursu.



§ 4

Czas trwania konkursu

1.  Czas trwania konkursu przewidziany jest na końcówkę listopada i grudzień 2020 r. oraz 

styczeń 2021 r.

§ 5
Nagrody

1.  Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

2.  Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu i odbiorze nagrody mailowo lub 

telefonicznie.

3.  Wręczenie  nagród  laureatom  odbędzie  się  indywidualnie  w  wyznaczonym  przez 

Organizatora  konkursu  terminie  oraz  w  rygorze  sanitarnym  obowiązującym  na  terenie 

kraju.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej 

http://www.euregiokom.webd.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany regulaminu Konkursu oraz unieważnienia 

go bez podania przyczyny.

3.  Wszelkie  dodatkowe  informacje  udzielane  są  u  instruktorów  EuRegioKom  Pieńsk, 

telefonicznie pod numerem 075 77 86 565.

Klauzula informacyjna

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku informuję, 

iż:

-  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Euroregionalnego  Centrum  Kultury  

i Komunikacji z siedzibą w Pieńsku 59-930, przy ulicy Hutniczej 23, z którym można kontaktować się mailowo  

za pośrednictwem adresu: mdk.piensk@wp.pl

http://www.euregiokom.webd.pl/
mailto:mdk.piensk@wp.pl


- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w EuRegioKom Pieńsk to iod@piensk.com.pl

-  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  konkursu,  wyłonienia  laureatów, 

ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu – wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie  

nagród

-  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  krajów  poz  Unią  Europejską,  organizacji  

międzynarodowych, a także do innych odbiorców danych osobowych

-  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  rozstrzygnięcia  i  zakończenia  konkursu,  a 

następnie przez okres zgodny z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa

-  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia, 

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

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

-  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowym  jest  dobrowolne,  jednakże  bez  ich  podania  nie  będzie 

możliwy udział w konkursie.



Załącznik do Regulaminu Konkursu „Gość z okienka”

OŚWIADCZENIE

Ja ……………………………………………………………………………………………

                                       (imię i nazwisko)

zamieszkały/a

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że zapoznałem/am się z  treścią Regulaminu Konkursu i  wyrażam zgodę na 

wzięcie  udziału  w Konkursie  „Gość  z  okienka” organizowanym  przez  Euroregionalne  

Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku oraz na: 

-  przetwarzanie  ww.  danych  osobowych zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.a  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).

                                          ………………………………………………………………….

                                                                     (podpis, miejsce, data, nr telefonu)


