Konkurs Portret Mamy - przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu” Portret Mamy” jest Miejski
Ośrodek Kultury w Brzesku, Plac Targowy 10
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu „Portret Mamy”oraz promocja
działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w konkursie, w szczególności wizerunek
zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej
prasie (BIM), stronie www.mok.brzesko.pl, profilu MOK w serwisie Facebook oraz na
stronie urzędu miejskiego w Brzesku (www.brzesko.pl).
4. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub
opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe uczestników tak
długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz
promocją Organizatora na jego stronie internetowej i w serwisie Facebook. Prace po
zakończeniu konkursu należy odebrać w wyznaczonym terminie. Nieodebrane prace wraz z
danymi osobowymi zostają zniszczone.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego
wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania,
przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze
swoich praw uczestnik konkursu powinien wysłać wiadomość na adres email:
ido@mok.brzesko.pl
7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie będzie wiązało
się z brakiem możliwości udziału w konkursie.
9.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa
autorskie do Pracy Konkursowej oraz, że w wypadku prezentowania w zadaniu konkursowym
wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację zdjęcia w serwisie Facebook oraz
na stronie Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W
przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie zgłoszenia
konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko
Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi
Uczestnik.

