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1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod tytułem „Najsmaczniejsza drożdżówka” (dalej: „Konkurs”) jest Gminne Centrum 

Kultury w Gródku z siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 w Gródku. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie imprezy „Siabrouskaja Biasieda”, w okresie od dnia 30 lipca 2022 od godz. 

17.00  do godz. 20.00 czasu polskiego.        

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na www.gckgrodek.pl 

2. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w 

przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku 

trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też 

prawo do ewentualnej Nagrody. 

4. Aby przystąpić do Konkursu należy przygotować ciasto drożdżowe tzw. „drożdżówkę”. Drożdżówkę należy 

dostarczyć do namiotu organizatorów „Gmina Gródek” w godz. 17.00-20.00 w dniu imprezy tj. 30 lipca br., 

oraz uzupełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Przekazana potrawa zostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu.  

6. W przypadku ustalenia, iż Uczestnik nie spełnia warunków Konkursu wskazanych w niniejszym Regulaminie, 

Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone 

prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału 

członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i 

rodzeństwo). 

3. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem 

email (adres email): iod@aae.com.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

http://www.amberside.pl/
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4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usług lub zawarcia umowy. 

4. Nagroda 

1. W konkursie przyznawane są trzy nagrody rzeczowe. 

2. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na środki finansowe lub inne usługi. 

3. Nagrody przyznaje powołane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Jury. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na scenie podczas imprezy „Siabrouskaja Biasieda 2022”. 

5. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może 

uzyskać wysyłając wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook (grodekgck), lub 

wiadomość mailową na adres biuro@gckgrodek.pl 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

obowiązujących ustaw. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

..………………………….………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko uczestnika 

Gródek, dn. ……………………. 

 
TAK 
 

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania oraz wizerunku w postaci zdjęcia biorącego udział w konkursie),  
w celu poprawnego przebiegu Konkursu pn. Najsmaczniejsza drożdżówka organizowanego 
przez Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 
Gródek. 

NIE 

 

.…………………………………………….……………. 
Data i podpis  

________________________________________________________________________________________ 

➢ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Gródku, ul. A. i 
G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: biuro@gckgrodek.pl. 

➢ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email 
(adres email): iod@aae.com.pl; 

➢ Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań kulturowych i statutowych, w tym w 
celu promocji własnej gminy w celu promocji Administratora w przestrzeni publicznej i mediach. 

➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich 
przetwarzanie może uniemożliwiać uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

➢ Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 
Administratora Danych. 

➢ Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zadań kulturowych, w 
tym związanych z promocją, a po utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne. 

➢ Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. 
Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani 
zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania moich 

danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. 

 

.…………………………………………….……………. 
Data i podpis  

 


