
REGULAMIN 

„V Rodzinne Kolędowanie” 

 

I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem wydarzenia  jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. 

II. Miejsce i termin wydarzenia:  

III. V Rodzinne Kolędowanie odbędzie się 29 grudnia 2019 r. w  Kościele pw. Mikołaja Biskupa  

w Skrzydlnej o 17:00. 

IV. Uczestnicy i zasady wydarzenia:  

1. W wydarzeniu mogą wziąć udział zespoły rodzinne (do 10 osób). Przez „rodzinę” rozumie  

się nie tylko rodzinę w dosłownym znaczeniu, ale również grupy przyjaciół.  

2. Termin dostarczania kart zgłoszeń upływa z dniem 18 grudnia 2019r., na  poniższy adres pocztą 

tradycyjną bądź osobiście: 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

DOBRA 490 

34-642 DOBRA 

 

3. Do występu należy przygotować maksymalnie 2 kolędy lub pastorałki  

o charakterze tradycyjnym. 

4. Kolędy/ pastorałki należy wykonać z akompaniamentem instrumentów (na żywo). 

5. Wykluczony jest podkład muzyczny z nośników multimedialnych. 

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obsługę akustyczną i mikrofony. 

7. Uczestnicy występują w porządku ustalonym przez organizatorów. 

8. Wszelkie informacje dot. w/w wydarzenia można uzyskać bezpośrednio w siedzibie GOK w Dobrej 

lub telefonicznie: 18 333 02 39 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin V Rodzinnego Kolędowania dostępny jest w formie publikacji na stronie internetowej Organizatora 

www.gok.gminadobra.pl .  

2. Biorąc udział w V Rodzinnym Kolędowaniu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę  

na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

3. Poprzez wzięcie udziału w wydarzeniu i nadesłanie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1), uczestnicy wyrażają zgodę  

na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją  

V Rodzinnego Kolędowania, wyłącznie na potrzeby organizowanego wydarzenia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej 

RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej  z siedzibą Dobra 490,34-642 

Dobra, zwany dalej Administratorem; 

http://www.gok.gminadobra.pl/


2. Inspektorem Danych Osobowych jest Magdalena Rapacz. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy 

pod adresem e-mail: m.rapacz@gok.gminadobra.pl lub tel. 18 333 02 39 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, w tym przygotowania  i przeprowadzenia wydarzenia  

w ramach wykonywania przez GOK w Dobrej zadań określonych ustawowo jak  i w statucie. tj na podstawie art. 6 ust  

1 pkt c i e RODO oraz udostępnienia informacji i relacji z w/w wydarzeń, w tym wizerunków uczestników wydarzenia  

pn. V Rodzinne Kolędowaniew związku z prowadzoną przez GOK w Dobrej działalnością informacyjną i promocyjną  

z użyciem dostępnych technik, w tym sieci Internet tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO  tj. zgody; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań,  pracownicy AD  

w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie umowy 

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD.  

W zakresie wizerunku, dane w ramach udzielonej zgody mogą być dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozstrzygnięcia 

 i przeprowadzenia wydarzenia, a kolejno przez czas publikacji na stronach informacyjnych GOK oraz archiwizacji  

bez ograniczenia czasowego w archiwach GOK w celu dbania o dziedzictwo kulturalne gminy i regionu a jeśli dane 

przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

którego dokonano na jej podstawie; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo  

ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 2), prawo 

do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 2), prawo sprzeciwu wobec 

danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia  

czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw  

oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać 

zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO)  

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane w celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie 

danych jest dobrowolne jednakże odmowa ich  podania odmowa   ich   podania z wyjątkiem wizerunku   jest   równoznaczna   

z   brakiem   możliwości uczestnictwa w wydarzeniu. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne 

decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte 

wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną 

decyzją. 

 


