Regulamin konkursu fotograficznego „Przebierz się w teatr”
Celem konkursu „Przebierz się w teatr” jest dobra zabawa. Na stoisku ATElier
Kultury w Jaworznie umiejscowionym w MCIT „Płaszczka”, mieszkańcy Jaworzna
i każdy inny zainteresowany, w wyznaczonych terminach, będą mogli przebrać się
w rekwizyty dostarczone przez pracowników ATElier Kultury w Jaworznie i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Zdjęcie zrobione przez Organizatora umieszczone
zostanie na jego fanpage na Facebooku. Zdjęcie, które przez okres wakacji zyska
największą liczbę polubień i innych pozytywnych emocji (serduszka, przytulenia,
uśmiechy) otrzyma gadżety ufundowane przez Organizatora.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego na Facebooku „Przebierz się w teatr” (zwanym dalej
“Konkursem”), jest ATElier Kultury w Jaworznie, ul. A. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno (zwany dalej
„Organizatorem”);
2. Fundatorem nagrody jest Organizator;
3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/atelierkulturywjaworznie (zwanej
dalej “Fanpage”).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni do dobrej zabawy.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest zrobienie zdjęcia przez pracownika Organizatora, w teatralnym
przebraniu i umieszczenie go na Facebooku Organizatora.
3. Każdy uczestnik może przebierać się dowolną ilość razy i zrobić sobie zdjęcie w każdym przebraniu.
4. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie zdjęć
konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Instagramie
i w innych kanałach promocyjnych.

III NAGRODA
1. Nagrodą główną w Konkursie są gadżety ufundowane przez Organizatora.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator, po zakończeniu konkursu, sumuje pozytywne reakcje publiczności na zdjęcia biorące
udział w konkursie. Osoba widniejąca na zdjęciu z największą ilością pozytywnych reakcji otrzymuje
nagrodę.
2. Osoba/y widniejące na zwycięskim zdjęciu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości
prywatnej wysłanej za pośrednictwem platformy Messenger.
Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.atelierkultury.pl, oraz na Fanpage
ATElier Kultury w Jaworznie i profilu ATElier Kultury w Jaworznie na Instagramie.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda
przepada.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zezwoleniem na
upowszechnianie wizerunku na Fanpage Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpagu.

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATElier Kultury w Jaworznie z siedzibą
w Jaworznie ul. A. Mickiewicza 2.
2) Inspektorem ochrony danych w ATElier Kultury w Jaworznie jest Anna Ptasznik, ido@atelierkultury.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b,f
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż wyrazi Pani/Pan chęć ich usunięcia.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

