REGULAMIN WYDARZENIA
§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie „Lokalna opowieść
o ogrodach”.
§ 2 DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
1. Regulamin - niniejszy „Regulamin wydarzenia”
2. Organizator – Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach, ul. Czysta 1A, 86-005 Białe Błota, NIP
554-291-75-59

3. Projekt – „Lokalna opowieść o ogrodach” będąca częścią przedsięwzięcia „Wydajemy się!”
powstającego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których
dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy zaangażowaniu
Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny".
4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu
w sposób określony w regulaminie, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.
5. Zgłaszający – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie zgłoszenia uczestników w Projekcie.
6. Strona wydarzenia – strona internetowa wydarzenia, którego dotyczy niniejszy Regulamin,
zawierająca szczegółowe informacje o wydarzeniu (https://www.facebook.com/kultura.bialeblota
oraz www.kultura.bialeblota.pl) .
§ 3 ZGŁOSZENIE
1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym lub w imieniu
innego Uczestnika.
2. Zgłaszający podając dane osobowe w imieniu innego Uczestnika zapewnia, że uzyskał wcześniej
zgodę od Uczestnika na powierzenie jego danych osobowych Organizatorowi.
3. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z
wymagalnością pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych
prawdziwych.
4. Dokonanie Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłaszający wypełnia formularz zgłoszeniowy – druk w załączeniu do Regulaminu.
2. Organizator kontaktuje się z uczestnikiem i ustala termin wykonania zdjęć ogrodu będącego
własnością uczestnika przez profesjonalnego fotografa.
3. Zdjęcia ogrodów uczestników będą wykorzystane w publikacji albumowej zatytułowanej „Lokalna
opowieść o ogrodach” przedstawiającej ogrody gminy Białe Błota.
4. Fotografia umieszczone w wydanym albumie przedstawiająca ogród uczestnika będzie opatrzona
informacją dotyczącą właściciela ogrodu oraz jego lokalizacji (imię, nazwisko, wieś).
5. Uczestnik zgłaszając się do Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………..
Adres ogrodu:………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..

Zgłaszam swój udział w projekcie „Lokalna opowieść o ogrodach”.
Proszę o kontakt w sprawie wykonania zdjęć mojego ogrodu.
Akceptuję decyzje fotografa dotyczące ujęć i obróbki zdjęć wykonanych w moim ogrodzie.
Wyrażam zgodę na umieszczenie w wydawnictwie albumowym pod zdjęciem mojego ogrodu
następujących informacji: imię i nazwisko właściciela ogrodu, miejscowość/lokalizacja ogrodu.
……………………………………

……………………………………………

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13, 14 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 (RODO) ,
informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach
86-005 Białe Błota ul. Czysta 1A reprezentowane przez Dyrektora
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 9zgoda poprzez działanie –
zgłoszenie udziału poprzez przesłanie formularza) RODO celem udziału w konkursie „Lokalna
opowieść o ogrodach”.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, brak podania danych uniemożliwia udział
w konkursie.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres konkursu oraz okres potencjalnych roszczeń nie
dłużej niż trzy lata.
5. Dane osobowe będą udostępniane organom na podstawie przepisów prawa
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani użyte do zautomatyzowanego
profilowania
7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem; wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
8. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta mail: arnold.partner@gmail.com

