
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. 

 

KONKURS 
„Portret Babci i Dziadka”  
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Portret Babci i Dziadka” 
 

 

Organizator: 

Samorządowy Ośrodek Kultury  

ul. Żeromskiego 2 

39-460 Nowa Dęba 

 

Cele: 

- nadanie należytej rangi Świętu Babci i Dziadka 

- wychowanie dzieci w szacunku dla osób starszych, wzmacnianie więzi rodzinnych  

- rozwijanie zainteresowań i zdolności fotograficznych 

- rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży 

 

Zasady uczestnictwa:  

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III oraz IV-VIII. 

  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii (format pliku .jpg), której 

tematem przewodnim jest portret Babci lub Dziadka, dopuszczalny jest również 

portret obojga. Osoba biorąca udział w konkursie posiada zgodę osoby 

fotografowanej na wykorzystanie jej wizerunku. 

 

Fotografie należy przesłać na e-maila: sok.grafik@gmail.com  

w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2022 r. 

 

Nazwa pliku musi zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko oraz wiek uczestnika 

 

Do pracy należy dołączyć Oświadczenie uczestnictwa w konkursie. 

 

Prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych. 

 

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w naszej placówce. 

 

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 stycznia 2022 r. o godz. 17:00. 

 

Przesłane fotografie przechodzą na własność organizatora z prawem do 

dowolnego ich wykorzystania.  

Imiona i nazwiska zwycięzców wraz z wiekiem autora 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. 

Podpisane fotografie zostaną wyeksponowane na wystawie w SOK. 

 

ZAPRASZAMY! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji udziela instruktor Grzegorz Lubas 

tel. (15) 846 24 10, e-mail: sok.grafik@gmail.com   
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