
            AKCJA SPECJALNA 

             pt. „Pokaż się Gwiazdko” 

Raciborska Izba Gospodarcza i Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, 

zapraszają wszystkich chętnych, do udziału w akcji specjalnej pt. „Pokaż 

się Gwiazdko”. 

Akcja została zorganizowana w portalu Facebook i jest mini alternatywą 

koncertu charytatywnego „Gwiazdka Serc”, który w 2020 roku, ze 

względów epidemiologicznych, został odwołany. Taka forma stwarza pole 

do zaprezentowania swoich talentów i pokazania się szerszej publiczności.  

Niezależnie od tego, ile masz lat, śpiewasz, tańczysz, żonglujesz, czy 

piszesz wiersze, jesteś amatorem, czy profesjonalistą, czekamy na Twój 

talent: 

pokazsiegwiazdko@gmail.com 

Akcja Trwa do 28.02.2021 r. 

 

 

ORGANIZATOR AKCJI 

Raciborska Izba Gospodarcza 

  ul. Batorego 7 (I piętro) 

  47-400 Racibórz 

 

                Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

Ul. Stalmacha 12 

 47-400 Racibórz 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich chętnych bez względu na 

wiek. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić  dowolną liczbę nagrań/zdjęć. 

Jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji 

wybranych. 

3. W mailu zgłoszeniowym, poza nagraniem/zdjęciem pracy, należy 

zawrzeć : 

- zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia o akceptacji 

  regulaminu oraz  zgody dotyczącej przetwarzania danych  

osobowych 

- informacje nt. uczestnika akcji: imię nazwisko, kilka słów o sobie,  

- tytuł pracy lub wykonywanego utworu, nazwisko oryginalnego  

wykonawcy/zespołu. 

4. Do akcji kwalifikują się zarówno nagrania, jak i zdjęcia. 

5. Przesyłanie treści zawierających przemoc, wulgaryzmy, obraźliwe 

hasła, czy grafiki jest zabronione. 

6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorom zgody do 

publicznej prezentacji przesłanych nagrań/zdjęć. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika akcji jest 

Raciborska Izba Gospodarcza ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz                   

i Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu ul. Stalmacha 12. 

2. W podmiotach jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie 

zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- 

e-mail:aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą do celu organizacji                                 

i przeprowadzenia akcji. 



4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym                              

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych oraz                                 

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się  i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie akcji 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis uczestnika lub opiekuna uczestnika w przypadku osób 

niepełnoletnich) 

   KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia akcji. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 

Raciborska Izba Gospodarcza z siedzibą w Raciborzu i Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.  

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis uczestnika/ opiekuna uczestnika w przypadku osób 

niepełnoletnich) 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku  

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w 

postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Raciborską Izbę 

Gospodarczą z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Batorego 7 i Młodzieżowy 

Dom Kultury z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 12, na potrzeby 

akcji „Pokaż się Gwiazdko” 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo 

ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,                    

a w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronach 

Raciborskiej Izby Gospodarczej i Młodzieżowego Domu Kultury                               

w Raciborza głównie w portalach społecznościowych Facebook, Youtube 

itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisu z zakresu 

ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub 

publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste 

uczestnika akcji lub jego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). 

 

…………………………………………………………………………….. 

(data i podpis uczestnika/opiekuna uczestnika w przypadku osób 

niepełnoletnich) 

*niepotrzebne skreślić 


