
Magiczne hasło 

konkurs na czterowersową, zaczarowaną rymowankę rozświetlającą choinkę 
 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

1. Celem konkursu jest dobra zabawa, pobudzenie kreatywności. 

2. Konkurs prowadzony jest w jednej kategorii.  

3. Prosimy przesyłać czterowersowe rymowanki na adres mailowy impresariat@mck.ostrowiec.pl 

do 10 grudnia 2021 r. do godz. 24:00. 

4. Zwycięzca konkursu weźmie udział w ceremonii rozświetlenia choinki w dniu 16 grudnia na 

Rynku. 

5. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

6. Nadesłanie rymowanki - pracy konkursowej jest równoznaczne z: 

- wyrażeniem zgody na udział w konkursie, 

- akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu 

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i opublikowanie imienia i nazwiska 

- bezpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika konkursu w Internecie i w mediach 

społecznościowych organizatora, poprzez publikację zdjęć w celach związanych z promocją 

konkursu. 

7. Do pracy nadesłanej na Konkurs musi zostać załączony wypełniony i podpisany Formularz 

zgłoszenia pracy konkursowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie podane 14 grudnia 2021 r. na stronie internetowej MCK 

w Ostrowcu Świętokrzyskim na facebookowym profilu MCK. 

9. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego 

Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

10. Kontakt z Organizatorem można uzyskać dzwoniąc do Miejskiego Centrum Kultury, 

nr tel. 781 80 40 70. 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 

54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej jako MCK), e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl. 

b) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, e-mail: iod@arx.net.pl. 

c) Państwa dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia, przetwarzane są w celu 

przeprowadzenia konkursu Magiczne hasło i wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród 

i publikacji informacji o laureatach, zgodnie z Regulaminem konkursu. Dane osobowe 

dotyczące wizerunku przetwarzane są w celu prowadzenia działań informacyjnych 

i promocyjnych przez MCK. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

dobrowolna zgoda uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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d) Dane osobowe przechowywane będą przez okres promocji konkursu oraz przez okres 

wynikający z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane 

dotyczą. 

e) Dane osobowe laureatów konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim na stronie 

internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych MCK oraz w innych mediach. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

f) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

danych, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

g) Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania konkursu, 

wyłonienia laureatów, przyznania nagród. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem 

możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

i) Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


