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R E G U L A M I N
1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych województwa
opolskiego.
3. Pracę konkursową należy wykonać samodzielnie.
4. Technika wykonania pracy jest dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane).
5. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Pracę należy zeskanować lub sfotografować, a skan/fotografię przesłać do 19 marca br. (piątek)
na adres: kartka@mdkopole.onmicrosoft.com
7. Wiadomość e-mail z załączonym skanem/fotografią pracy konkursowej powinna koniecznie zawierać:
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu,
b) wiek uczestnika,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) nazwę przedszkola lub szkoły, do której uczestnik uczęszcza.
8. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
9. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 29 marca br. na stronie www.mdk.opole.pl
10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki. O terminie i sposobie ich przekazania laureaci
zostaną powiadomieni telefonicznie.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole,
ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 lub adresem e-mail:
mdk@mdk.opole.pl.

3.

Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem i udziałem w przedmiotowym konkursie.

4.

Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia konkursu
przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujący w MDK Opole.

5.

Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie,
informując o tym Administratora danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, rodzicom / opiekunom prawnym
uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

7.

Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.

