
REGULAMIN „I Ty możesz zostać Mikołajem”  
Mikołajkowy prezent dla najbliższych!  

Zapraszamy wykonawców w wieku od 3 do 10 lat.  
 

Czekamy na Wasze zgłoszenia od 19 do 28 listopada  
 
 

Organizator  

1. Organizatorem wydarzenia jest Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie (99-302) przy ul. 

Żółkiewskiego 4.  

Zasady uczestnictwa w wydarzeniu „I Ty możesz zostać Mikołajem”  

1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 19 - 28.11.2021 r.  

2. Wydarzenie organizowane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci z Kutna i Powiatu Kutnowskiego.  

3. Przedmiotem wydarzenia jest wykonanie samodzielnie prezentacji video, np. wiersza, piosenki 

nie emitowanej w roku ubiegłym podczas wydarzenia „I Ty możesz zostać Mikołajem 2020”. 

4. Czas trwania występu jednego uczestnika do 2 minut!  

5. Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki:  

- nagranie POZIOME na jasnym, gładkim tle (preferowane tło: biel, szarość)  

- wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9)  

- format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4  

- filmy prosimy przesyłać zewnętrznym darmowym transferem plików (Wetransfer, transfernow.net).  

6. Nagrania należy przesłać na adres konkursy@kdk.net.pl  

7. Koncert odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021r. o godzinie: 18:00 na kanale YouTube Kutnowskiego 

Domu Kultury.  

8. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma świąteczną nagrodę oraz pamiątkowy dyplom. Nagród  

nie wysyłamy. Nagrody będą do odbioru wyłącznie w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.  

Organizator poinformuje uczestników o warunkach odbioru nagrody telefonicznie.  

9. Ilość miejsc ograniczona (liczba uczestników wydarzenia).  

10. Wraz z nagraniem należy dołączyć dane:  

a) wiek uczestnika  

b) imię 

c) nazwisko  

d) telefon kontaktowy  

e) tytuł prezentowanej piosenki/wiersza/prezentacji  

f) zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu w formie zdjęcia o treści:  



ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  

...................................................................................................................................................................  

w zakresie wizerunku, w celu wzięcia udziału w podejmowanych działaniach promocyjno- 

informacyjnych wydarzenia „I Ty możesz zostać Mikołajem” przez Kutnowski Dom Kultury z siedzibą  

w Kutnie (99-302), ul. Żółkiewskiego 4.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  

..................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego  

w celu realizacji 17 edycji „I Ty możesz zostać Mikołajem”.  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz.  

631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na  

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku mojego dziecka:  

...................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) na stronach www oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych  

mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych,  

promocyjnych i reklamowych związanych z 17 edycją „I Ty możesz zostać Mikołajem” prowadzonym  

przez Kutnowski Dom Kultury. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego  

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz  

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych mojego  

dziecka.  

Niniejsza zgoda:  

 Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialnie.  

Dotyczy nagrań z udziałem mojego dziecka przesłanych do Kutnowskiego Domu Kultury na  

adres: konkursy@kdk.net.pl  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Kutnowskiego Domu Kultury z tytułu wykorzystania wizerunku mojego  

dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.  

 

 



Ochrona danych osobowych  

1. Podanie numeru telefonu przez uczestnika wydarzenia (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne,  

ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, ich niepodanie uniemożliwia przekazanie świątecznej  

nagrody. Numer telefonu Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania  

Uczestnika o odbiorze nagrody.  

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu  

i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia „I Ty możesz zostać Mikołajem”.  

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami,  

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich  

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych  

osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych  

osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez  

podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres:  

sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych  

osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).  

 

Postanowienia końcowe  

1. Udział uczestnika w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna  

postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wydarzenia.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do wydarzenia w sposób niezgodny  

z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z 

niewłaściwego jego zrozumienia.  

4. Lista uczestników, w tym imiona i/lub nazwiska zostaną opublikowane w dniu 6 grudnia 2021 roku  

na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.  

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1  
 
Klauzula Informacyjna  
W związku z realizacją wymogów §13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach  
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym  
związanych:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w  
Kutnie 99-302 przy Żółkiewskiego 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje  
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Izabela Sikorska,  
e-mail: rodokdk@gmail.com  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  
a) wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści  
zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a, lub  
b) w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz do podjęcia niezbędnych  
działań przed jej zawarciem.  
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  
Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
a) osoby i podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach  
wykonywania swoich obowiązków służbowych  
b) osoby i podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się  
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  
międzynarodowej,  
6. Posiada Pani/Pan prawo do:  
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uśnięcia  
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu.  
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku  
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;  
• trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na  
podstawie Pana/Panią zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych  
będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.  

 

 

 

 
 


