
REGULAMIN KONKURSU „ Zakochani w Skępem” – III edycja 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zakochani w Skępem”, w którym 

wygraną jest kolacja dla dwojga w Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor" (ul. Dworska 

Góra, 87-630 Skępe). 

Czekamy na Wasze zakochane zdjęcia przedstawiające Was oraz Miasto i Gminę 

Skępe (może to być Wasze zdjęcie na tle skępskiego rynku, jeziora, lasu, skwerku, 

ulubionego miejsca itp.). 

Zdjęcie wraz z wypełnionymi oświadczeniami należy przesłać na adres mailowy: 

mgok@mgok.skepe.pl 

Terminy: 

Przesyłanie zdjęć: do 8.02.2021 r. 

Zamieszczenie zdjęć na facebooku MGOK w Skępem: 9.02.2021 r. 

Głosowanie internautów do 12.02.2021 r. do godz. 14:00 

Zdjęcie, które zdobędzie największą ilość polubień – wygrywa.  

Rozstrzygnięcie konkursu: 12.02.2021 r.  

Sponsorem nagrody w konkursie jest Ośrodek Wypoczynkowy „Jawor" ul. Dworska 

Góra, 87-630 Skępe 

1.W celu wyłonienia Laureatów oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, która 

wybierze (w zależności od ilości zgłoszeń) fotografie, które zostaną opublikowane na 

fb MGOK w Skępem. 

2.Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę 

innego rodzaju. 

3.Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 



4.Uczestnik może wysłać maksymalnie 1 zgłoszenie w Konkursie i wygrać może 

tylko jedną Nagrodę. 

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, 

wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata.  

6.Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu opublikowana zostanie na Profilu 

Konkursowym dnia 12 lutego 2021 r. 

7.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na Profilu Konkursowym imion  

i nazwisk lub pseudonimów Laureatów. 

8.W przypadku małej ilości zgłoszeń lub nie spełniających warunki powyższego 

regulaminu Organizator ma prawo nie rozstrzygać konkursu. 

DANE OSOBOWE: 

• dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

• Administratorem przetwarzanych danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Skępem, 87-630 Skępe ul. Dobrzyńska 1, e-mail: 

mgok@mgok.skepe.pl, tel. 54 287 85 50 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 

Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie na adres Administratora. dane osobowe przetwarzane będą w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, wizerunek utrwalony, 

rozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mediach, w tym na 



portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, (strona internetowa 

i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem i Urzędu Miasta i Gminy 

Skępe)  w celu informacyjno-promocyjnym związanym z działalnością 

kulturalno-oświatową MGOK w Skępem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów), 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 

w konkursie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, 

• odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiot, z którym MGOK w Skepem podpisała umowę 

powierzenia danych, 

• podane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa, wizerunek do momentu wycofania zgody. 

• W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują 

Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;, 

• W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

można zwrócić się do MGOK z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 



powyższego można również złożyć skargę w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa),. 

UWAGI: 

• w sprawach spornych wynikających z regulaminu ostateczną decyzję 

podejmuje organizator, 

• dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Skępem, 87-630 Skępe ul. Dobrzyńska 1,  

e-mail: mgok@mgok.skepe.pl, tel. 695-500-701 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

2006 r., Nr 90 poz. 630 późn. zm.) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) 


