
Wielkanocne inspiracje 

Zasady zabawy: 
1) Opisy do zdjęć  powinny  być  sporządzone w języku polskim, zrozumiałym dla  przeciętnego 

odbiorcy, bez limitu znaków. 

2) Opisy  nie powinny  zawierać  personaliów, treści politycznych, wulgarnych, obraźliwych.  

3) Fotografia  może być wykonana  każdym  dostępnym narzędziem  np. aparatem cyfrowym, 

tabletem, telefonem komórkowym.  

4) Mail z opisem lub fotografią  powinien zawierać  datę  sporządzenia/ wykonania pracy, imię  

i nazwisko  autora oraz pseudonim, który użyty będzie do publikacji  pracy, numer telefonu.  

5) Na opisy  i  fotografie czekamy  pod adresem b.reszczynska@gckjerzmanowa.pl  

6) Z nadesłanych zdjęć i opisów stworzymy galerię, która  publikowana będzie podczas Wielkiego 

Tygodnia (29 kwietnia 2021r. – 2 kwietnia 2021r.) 

7)  Zastrzegamy sobie  możliwość  korekt redakcyjnych, poprawy błędów  oraz modyfikacji 

niniejszych reguł zabawy.    

8) Przesłanie pracy jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na  publikację pracy oraz  pseudonimu 

autora. 

9) Osoby, które nadeślą zdjęcia wraz z opisami otrzymają upominki.  

10) Wręczenie  upominków odbędzie się  w miejscu i czasie,  o którym   autorzy zostaną  powiadomieni  

telefonicznie lub mailowo.  

11)    Nadsyłanie  zdjęć  i opisów  trwać będzie   od dnia  17 marca 2021r. do dnia  25 marca 2021r.  

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. 

Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 
2. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa  jest pan Tomasz Wadas dostępny pod numerem 

telefonu   570 170 137 . 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia   zabawy pt. „Wielkanocne 

inspiracje”  i potwierdzenia  odbioru nagród.  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będą  użytkownicy Internetu  oraz pracownicy GCK.  
5. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres  1 roku. 
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana    narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2018r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pan/Pani 
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych  brak możliwości  
udziału w konkursie.  
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