Regulamin „Turnieju Szachowego”
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Nowej Dębie
Cele konkursu:
 popularyzacja szachów w środowisku lokalnym
 promocja miasta Nowa Dęba
 wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju

Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund po 30 minut, tempem gry 15 minut dla
zawodnika na rozegranie partii.

Zapisy:
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dostarczenie do
SOK karty zgłoszenia będącej załącznikiem do regulaminu.

Nagrody w turnieju:
Puchary i dyplomy
Przewidziane są upominki i nagrody rzeczowe
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

Imiona i nazwiska uczestników wraz z nazwą miejscowości
zamieszkania uczestnika zostaną wyczytane podczas wręczenia
dyplomów i nagród oraz opublikowane na stronie internetowej SOK
w artykule podsumowującym turniej. Imiona i nazwiska zwycięzców
wraz z nazwą miejscowości mogą również zostać opublikowane
w lokalnej i samorządowej prasie, na stronie internetowej Gminy Nowa
Dęba oraz w mediach społecznościowych.

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa dnia
4 czerwca 2019 r.
Termin turnieju
8 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 s.kameralna SOK
Zgłoszenia uczestników do turnieju prosimy dostarczyć
lub przesłać na adres:

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2
39-460 Nowa Dęba
Dodatkowych informacji udziela Ewa Kieliszek
Kierownik Organizacji Wydarzeń SOK
tel. (15) 846 24 10

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą
przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: 15 846 24 10,
e-mail: kultura@nowadeba.pl
2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych dostępny pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba,
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia turnieju.
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowany regulamin turnieju
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych do innego administratora,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody
(w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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