
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego  „Ozdoba choinkowa’’: 

·       Organizatorem konkursu jest:  

           Ośrodek Kultury w Luboniu 

           ul. Jana III Sobieskiego 97  

           62-030 Luboń,   

   www.oklubon.pl 

·       Każdy uczestnik w wieku od 7 do 12 lat może dostarczyć jedną wykonaną pracę. 

·       Pracę można wykonać  dowolną techniką. 

·       Praca plastyczna powinna być podpisana - imię i nazwisko, wiek dziecka. 

·       Prace niepodpisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie. 

·       Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz  fb Ośrodka Kultury w Luboniu. 

·       Organizatorzy  powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.  

·       Podpisane prace wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać  

        do 5.12.2022 r. w Ośrodku Kultury w Luboniu, ul. Jana III Sobieskiego 97. 

·      Prace przechodzą na własność organizatora i  ozdobią świąteczne drzewko przed Ośrodkiem        

Kultury. 

 

Cele konkursu: 

Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci. 

Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności. 

Promowanie aktywności twórczej dzieci. 

 

Kryteria oceny:  

·        zgodność  pracy z tematem, 

·        pomysł i oryginalność, 

·        estetyka wykonania, 

·        samodzielność wykonania. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Luboniu, ul. Jana III 

Sobieskiego 94, 62-030 Luboń. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu 

mailowego: osrodek@oklubon.pl 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem 

jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

w celach konkursowych oraz promocyjnych, dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Administratora, 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, 

dostawca oprogramowania dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora,  

prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z ośrodkiem 

Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z 

wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony 

w tych przepisach. 

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 

RODO,  

do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,  

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

Zgoda na przetwarzanie danych jest obligatoryjna, ponieważ administrator bez przetwarzania danych 

osobowych nie będzie mógł ocenić występu. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna.   

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

              

  

 

 


