
Quiz „Parki, skwery i zieleńce”  

z okazji Światowego Dnia Ziemi  

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w formie internetowej. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 847). 

4. Pytania konkursowe w formie quizu będą opublikowane 22 kwietnia o godzinie 10:00 

na Facebooku: f/eMCeKa.Gorzow. 

5. Odpowiedzi uczestnicy konkursu przesyłają do 25 kwietnia do godziny 10:00 na adres 

mailowy: jedynka@mckgorzow.pl, dołączając wypełnioną kartę zgłoszenia. 

6. Laureatów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

7. Podczas wyłaniania zwycięzców komisja konkursowa będzie brać pod uwagę: ilość 

prawidłowych odpowiedzi oraz czas - „kto pierwszy, ten lepszy”.  

8. Wyniki konkursu zostaną podane 26 kwietnia na Facebooku Miejskiego Centrum 

Kultury.  

9. Organizator ufundował nagrody finansowe w kwotach:  

I miejsce – 300 zł, 

II miejsce – 200 zł, 

III miejsce – 100 zł.  

10. Organizator zgłosi się do zwycięzców celem ustalenia sposobu i terminu odebrania 

nagrody w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. 

 
Klauzula informacyjna: 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą  

w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel. 95 720 29 11. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem 

email: iod@mckgorzow.pl  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na 

podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 



4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań związanych  

z konkursem, następnie, dane przechowywane będą przez czas, wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na 

podstawie przepisów archiwalnych lub innych przepisów obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora a 

także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.10.  

10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przeprowadzenia konkursu. 

 


