
 

 

 

Konkurs na  nazwę  imprezy muzycznej organizowanej  

 w WOSiR Szelment sp.z o.o. 

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na nazwę  imprezy  muzycznej  

organizowanej  w miesiącu sierpniu przez WOSiR Szelment sp. z o.o. 

 

I. Regulamin konkursu na nazwę wydarzenia muzycznego 

1.Celem konkursu jest wybranie  nazwy dla imprezy  muzycznej, która odda charakter  miejsca   

     i wydarzenia. 

2.Organizatorem konkursu jest: WOSiR Szelment sp. z o.o. 

3.Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. 

4.Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 lipca 2018 r.  i trwa do dnia 31 lipca 20118r. 

5.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2018 roku. 

6.Zgłoszenia propozycji nazwy można dokonać poprzez : 

 przesłanie drogą e- mailową na adres: biuro@wosir-szelment.pl 

 dostarczenie wypełnionego formularza do Sekretariatu WOSiR Szelment sp. z o.o. 

7.Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną  propozycję nazwy imprezy. 

8. Spośród nadesłanych propozycji jury w skład którego wejdą: 

1) Prezes WOSiR Szelment sp. z o.o. 

2) Pracownik dz.marketingu WOSiR Szelment sp.z  o.o. 

3) Przedstawiciel sponsorów.  

                Wybierze   trzy najciekawsze propozycje, które zostaną poddane głosowaniu. Ta, która  

                wygra mamy nadzieję, że przetrwa wiele lat. 

9. Nagrodą w konkursie jest voucher  do wykorzystania na wyciągu nart wodnych do końca sezony 

2018. 

II. Ochrona danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  i zwycięzcy jest WOSiR Szelment  

   sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie       

   na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  

   rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

    konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzcy) – a także  w celach marketingowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie, 

    Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przesłanka  z art. 6 ust 1 lit a RODO w związku 

    z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

4.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści  



 

   swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) Sprostowania danych, 

b) Usunięcia danych, 

c) Ograniczenia przetwarzania danych, 

d) Wniesienia sprzeciwu, 

e) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) Imię i nazwisko, 

b) Adres e-mail, 

c) Numer telefonu, 

6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) Adres do korespondencji, 

b) Prawidłowy identyfikator podatkowy (PESEL), 

c) Data urodzenia, 

d) Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do generalnego Inspektora  

    Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska  w celu informowania (także 

    w mediach) o wynikach konkursu. 

9.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  w sposób 

   zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

     przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

11.Dane uczestników  konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

     określonych celów. 

12.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

      do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

       osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

       odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz  

       charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

       fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 

       w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się  z przetwarzaniem danych wynikające z:  

1.Przypadkowego lub niezgodnego  z prawem zniszczenia, 

2.Utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3.Nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesłanych, przechowywanych lub 

    w inny sposób przetwarzanych. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu 

                                                                                             …………………………………………………………………………. 

                                                                                                       Data i podpis uczestnika konkursu 



 

 

 

KLAUZULA INFORMCYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU  

pn.:”Konkurs na  nazwę  imprezy muzycznej organizowanej w WOSiR Szelment sp.z o.o”. 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 

kwietnia informujemy, iż  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOSiR Szelment sp. z o.o., Szelment 2, 

    16-404 Jeleniewo. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

    Osobowych. 

4.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

    przepisami prawa. 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:  

    prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

    prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych. 

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

   profilowaniu. 

                                                                                                                                    

……………………………………………………………………………………… 

                                                                  Data i podpis  uczestnika konkursu                                 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 

administratorem danych osobowych jest WOSiR Szelment sp. z o.o. (Szelment 2,   16-404 Jeleniewo). 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane.   

………………………………………………………………………. 

                                                                                        Data i podpis uczestnika konkursu 

        

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku 

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie  mojego wizerunku, 

   utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach ( w tym w postaci fotografii  

   i dokumentacji filmowej) przez WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2 , 16-404  

   Jeleniewo, na potrzeby konkursu: „Konkurs na  nazwę  imprezy muzycznej organizowanej 



 

   w miesiącu sierpniu w WOSiR Szelment sp.z o.o.” 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 

3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego  

   przetwarzania, kadrowania i kompozycji,  a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

   uzupełniony towarzyszącym komentarzem, modyfikowane, dodawane do innych materiałów  

   powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

  w Internecie ( w tym na stronach WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz portalach społecznościowych 

   Facebook, Twitter, YouTube itp.). Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji  

  dla mnie obraźliwej lub  naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

                                                                                     ……………………………………………………………. 

                                                                                           Data i podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS NA  NAZWĘ IMPREZY  

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

Imię ………………………………………………………………… Nazwisko………………………………………………………  

 e-mail ……………………………………………………………………………nr telefonu:………………………………………… 

TYTUŁ PROPONOWANEJ  NAZWY  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie (nie jest konieczne) 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


