
 REGULAMIN KONKURSU  

NA 

„NAJŁADNIEJ OŚWIETLONY DOM i BALKON 

W GMINIE ŁOPIENNIK GÓRNY 2021” 

 

 

Cel konkursu: 

 Podniesienie estetyki Gminy Łopiennik Górny w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 

Organizator: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym 

Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Łopiennik Górny, którzy 

w sposób szczególny upiększą swój dom/balkon/bramę/ogród z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia. 

 Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  30 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Łopienniku Górnym lub telefonicznie (załącznik nr 1) 

 

Rozstrzygnięcie konkursu/ praca komisji: 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich 

zgłoszonych domów/obiektów przez komisję konkursową. 

 O terminie wizji lokalnych podczas których wykonane zostaną zdjęcia uczestnicy będą  

poinformowani telefonicznie. 

 Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o terminie rozstrzygnięcia konkursu. 

 Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, technikę wykonania oraz estetykę 

dekoracji 

 

Nagrody: 

 Laureatom zostaną przyznane nagrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku 

Górnym 1e 22-351 Łopiennik Górny; email: gok.lopiennik@onet.eu tel . 82-577-31-27 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  i przeprowadzenia Konkursu 

Gminnego na „Najładniej Oświetlony Dom i Balkon w Gminie Łopiennik Górny”  

oraz udostępniania informacji o jego wynikach . 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz dokumentowania 

działalności kulturowej zgodnie z kategorią archiwalną. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, publikowane na stronie internetowej pod 

adresem https://goklopiennik.org/ a  także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

 

 

………………………………….................................................................................   
Data i podpis uczestnika konkursu 
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