
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 konkursu. 
 
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zaakceptowany regulamin konkursu                                                               

(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 zgodnośd 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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KONKURS NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

Organizator  

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 

ul. Żeromskiego 2 

39-460 Nowa Dęba 

 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest przybliżenie i podtrzymanie tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia, zainspirowanie mieszkaoców gminy Nowa Dęba 

sztuką obrzędową 

2. Rozwijanie twórczej aktywności rodzinnej 

3. Świąteczne przystrojenie naszej placówki poprzez zorganizowanie 

wystawy pokonkursowej  

 

Uczestnicy 

1. Konkurs jest kierowany do rodzin z dziedmi (5-12 lat) zamieszkałych 

na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Oświadczenia 

bedącego załącznikem do regulaminu. 

 

Przedmiotem konkusu 

jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej 

statycznej lub ruchomej, nie przekraczającej wymiarów 100 cm x 100 cm. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Każda rodzina może nadesład jedną szopkę wykonaną samodzielnie. 

Szopka może byd wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw 

materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina. 

2. Do pracy musi byd dołączona z przodu (proszę nie naklejad na pracy!) 

estetyczna metryka o wymiarach: 7 cm x 4 cm zawierająca 

następujące dane: 

- imiona wraz z nazwiskiem rodziny 

3. Pracę wraz z Oświadczeniem należy dostarczyd do 13 grudnia 2019 r. 

osobiście lub przesład na adres: 

Samorządowy Ośrodek Kultury 

ul. Żeromskiego 2 

39 – 460 Nowa Dęba 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

5. Wszystkie szopki przechodzą na własnośd Organizatora, zostaną 

wyeksponowane w siedzibie SOK oraz podpisane imionami  

i nazwiskiem rodziny. 

6. Prace zostaną poddane ocenie jury a najlepsze nagrodzone. 

 

 

OFICJALNE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 

6 stycznia 2020 r. 
 

 

Koordynatorem Konkursu jest:  

Sławomir Gurdak  

tel. (15) 846 24 10 wew. 24 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 


