
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 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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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIĄTECZNĄ  

MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 

 

Organizator:   

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 

 

Cele  konkursu: 

1. Przybliżenie i podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

zainspirowanie mieszkańców sztuką obrzędową 

2. Rozwijanie twórczej aktywności rodzinnej 

3. Świąteczne przystrojenie naszej placówki poprzez zorganizowanie 

wystawy pokonkursowej 

 

Uczestnicy: 

1. Konkurs kierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba 

2. Podsumowanie konkursu nastąpi 17 grudnia 2021 r. o godz. 17:00  

w sali kameralnej SOK w Nowej Dębie 

 

 

PRACE KONKURSOWE 

1. Każda rodzina zgłasza jedną pracę, co oznacza jedną wykonaną 

rodzinnie ozdobę choinkową. 

2. Wskazane materiały plastyczne: tkaniny, płótno, filc, dzianina, 

wełna, akcesoria pasmanteryjne, sznurek, papier, bibuła, karton, 

wycinanki 

3. Wymogi techniczne bombki: wielkość 15-20 cm 

4. Każda bombka powinna zostać opatrzona metryczką z nazwiskiem 

rodziny, np. Rodzina Kowalskich (metryczka winna być dowieszona 

na sznurku do bombki, nie naklejana na bombkę). 

5. Do każdej pracy konkursowej prosimy dołączyć kartę zgłoszenia 

stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Oceny pod względem zgodności z regulaminem dokona Komisja 

Artystyczna powołana przez Organizatora. Decyzja jury nie podlega 

odwołaniu. 

7. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zastrzega sobie  

możliwość dowolnego wykorzystania nadesłanych prac (bez 

możliwości zwrotu prac konkursowych). 

8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

9. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać na 

adres: Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego2, 39-460 

Nowa Dęba do 13 grudnia 2021 r. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 

zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane na stronie 

internetowej SOK w artykule podsumowującym konkurs. Wyniki konkursu 

mogą również zostać opublikowane w lokalnej i samorządowej prasie, na 

stronie internetowej Gminy Nowa Dęba oraz w mediach społecznościowych. 

  

Informacji na temat konkursu udziela: 

Kierownik Działu Organizacji Wydarzeń - Ewa Kieliszek 

e-mail: sok.instruktorzy@gmail.com 

 


