
Załącznik nr 1 

do Regulaminu „Czas na net art.” 

 
 
 
 
 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DLA UCZESTNIKÓW 
KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOK 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO), Nadarzyński Ośrodek Kultury informuje, że: Administratorem Pana/Pani danych 

osobowych jest: Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury reprezentowany przez Dyrektora, pl. Poniatowskiego 42, 05-

830 Nadarzyn, tel./fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- wieslaw.sobczynski@wp.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem                                            
a Administratorem, zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu 
(art. 6 ust 1 lit. b RODO) i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne i innych 
prawnych obowiązków Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit.  f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi 
partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie 
roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z 
wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym 
umownych i/lub 
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 
c) przez czas, w którym Nadarzyński Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego 
wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte 

umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, 

podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym 

podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań 

statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; 

6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) prawo przenoszenia danych, 
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
g) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa 

przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w 
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wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w 

realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych. 

 
 

………………………………………………………….. 

Podpis Uczestnika lub Opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA- UCZESTNIKA KONKURSU 

 (podpisuje wyłącznie opiekun prawny osoby małoletniej) 

• Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (w zakresie imienia i 

nazwiska adresu mailowego i numeru telefonu), oraz mojego dziecka – uczestnika Konkursu (w zakresie 

imienia, nazwiska, wieku, adresu mailowego) zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w 

celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

• Oświadczam, że Organizator (NOK) ma uprawnienia do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania pracą 

konkursową, w szczególności w celach informacyjnych i promocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez 

NOK w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez 

konieczności zapłaty wynagrodzenia. 

• W przypadku gdy dziecko – uczestnik Konkursu zostanie laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na 

upublicznienie przez NOK danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska wieku oraz na 

wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku dziecka utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas 

wręczania nagród w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych. 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu. 

…………………………………………………………………… 

                                                                                                      czytelny podpis opiekuna prawnego 

 
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 (podpisuje wyłącznie Uczestnik pełnoletni) 

• Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i 

nazwiska adresu mailowego i numeru telefonu) zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) 

dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

• Oświadczam, że Organizator (NOK) ma uprawnienia do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania pracą 

konkursową, w szczególności w celach informacyjnych i promocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez 

NOK w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez 

konieczności zapłaty wynagrodzenia. 

• W przypadku gdy zostanę laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na upublicznienie przez NOK moich danych 

osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu mojego 

wizerunku utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez 

ograniczeń czasowych. 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu. 

…………………………………………………………………… 

                                                                                                      czytelny podpis uczestnika 



 

 

KARTA UCZESTNIKA 

 

Konkurs "Czas na net art" 

 

 

Imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika:………………………………………………….. 

 

Wiek……………………………………………….........................................……………... 

 

E-mail uczestnika..............................................................................………………………. 

 

Telefon kontaktowy pełnoletniego uczestnika Konkursu…………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich)………………………………………………………………………………………

………. 

 

Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich)………………………………………………………………………………………

……….. 

 

Tytuł dzieła net artu:………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………….. 

Data i miejsce 

……………………………………... 

Czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego* 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 


