
Wykonawca 
 ( imię i nazwisko)

Rodzaj zespołu 
(solista, duet, zespół wokalny, 
zespół wokalno-instrumentalny, 
chór)

Imię i nazwisko instruktora, 
opiekuna ( nr telefonu, mail) 

utwór - tytuł

kompozytor

autor tekstu - opracowania

Potwierdzam, że zapoznałem się 
i akceptuję warunki regulaminu. 
(w przypadku dziecka wypełnia 
opiekun)

Zapoznałem się i akceptuję 
warunki Polityki Prywatności w 
zakresie przetwarzanie moich 
danych osobowych oraz 
udostępniania wizerunku.



REGULAMIN 
XVI Przeglądu Pieśni 

Patriotycznych i Legionowych 
Ostrowiec Świętokrzyski 

  
Uczestnicy 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Kategorie 
- solista 
- duet 
- zespół 
- chór 

Repertuar 
Polskie pieśni patriotyczne i legionowe 

Organizator: 
 Miejskie Centrum Kultury 
ul. Siennieńska 54 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 41 2476580 
  
Zgłoszenie 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie 
pliku nagrania wideo na adres promocja@mck.ostrowiec.pl                              
lub dostarczenia do Ostrowieckiego Browaru Kultury (recepcja czynna 
od poniedziałku do piątki w godz. 7:30 – 17:30)  do 8 listopada 2020 r. 
Każdy z uczestników może zaprezentować 1 utwór. 
Każde nagranie wideo powinno rozpoczynać się wypowiedzianą nazwą 
zespołu lub imieniem i nazwiskiem solisty. 
Nagrodzone wykonania będą prezentowane 11 listopada 2020 r. na 
Facebooku Miejskiego Centrum Kultury i Ostrowieckiego Browaru 
Kultury. 
 Organizator przewiduje również nagrody edukacyjne.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: 
iod@arx.net.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
zgodnie  z Regulaminem Promocji Organizatora tj. Miejskiego 
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Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (strony www, portale 
społecznościowe, prasa, telewizja, radio, materiały drukowane, 
elektroniczne, audio, foto i video). Dane mogą być udostępniane w 
celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz w celu promocji 
wydarzenia, promocji Organizatora. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, nr 
telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek, głos.  

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest 
art. 6 ust. 1 lit. c, d i e rozporządzenia 2016/679: art. 81 ust. 1 Pr. 
Aut., wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 
osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b. W 
przypadku konkursu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.        

6. Okres przechowywania Państwa danych to okres trwania kampanii 
promocyjnej wydarzenia, okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                   
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. 
U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem 
prawa, regulaminem. 

7. Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu 
określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 
do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą 
Państwo zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury,                     
o realizację przysługujących Państwu praw. Realizacja tych praw 
uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej 
przetwarzania.               

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.     

9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy 
rozporządzenia 2016/679. 

10.Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania 
spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości 
udziału w organizowanym konkursie. 


