
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że: 

1) Administratorem twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej 
z siedzibą przy ul. Śląskiej 20 we Wręczycy Wielkiej, kontakt 34 319 24 00, 34 319 24 24;                        
mail: gok@gokwreczycawielka.pl; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony 
danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku promocją wydarzeń realizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury we Wręczycy Wielkiej podczas XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ZACZAROWANY 
OGRÓD”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twojej zgody. 

4) Odbiorcą danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Posiadasz prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 
których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb 
informacyjnych i promocyjnych GOK.  

7) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie brak możliwości 
uczestnictwa w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ZACZAROWANY OGRÓD” 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
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XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

„ZACZAROWANY OGRÓD” 

organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej 

1. Temat konkursu: 

Wykonanie w dowolnej technice kolorystycznej (płaskiej) fantastycznej 

kompozycji ukazującej zaczarowany ogród, inspirowany światem flory i fauny, 

wzbogaconej o własną wyobraźnię twórczą. 

 

2. Patronat honorowy: 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

 

3. Cele konkursu: 

 prezentacja oraz promocja twórczości dzieci i młodzieży 

 pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie myślenia twórczego 

 uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczający świat 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych,                    

szkół średnich oraz zespołów plastycznych domów i ośrodków kultury 

 technika prac – dowolna, płaska na papierze lub tekturze (malarstwo, 

rysunek, grafika lub wzajemne połączenie wymienionych technik) 

 prac nie należy oprawiać 

 nie będą oceniane prace: wyklejane bibułą (kulkami), plasteliną,            

sypkimi produktami spożywczymi, żelami brokatowymi, folią, 

z gotowych elementów itp. oraz nadesłane w rulonach i nieprawidłowo 

opisane 

 do przesyłki należy dołączyć listę zbiorową autorów prac, opatrzoną pieczęcią 

szkoły/placówki delegującej 

 format prac:   

     dla kategorii I przedszkole: A4 lub A3 

                  dla kategorii II, III, IV, V  format pracy wyłącznie A3 (40x30 cm) 

 każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę – praca powinna być opisana 

na odwrocie pismem drukowanym lub komputerowym 

 prace należy nadsyłać do dnia 7 maja 2021 r. (piątek) na adres: 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Śląska 20 

42-130 Wręczyca Wielka 

z dopiskiem „Zaczarowany Ogród” 

 

 

 lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOK 

(www.gokwreczycawielka.pl)  do dnia 14 maja 2021 r. (piątek) 

 

 ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna. Sprawy nieuregulowane regulaminem 

rozstrzyga organizator. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Prawa autorskie przechodzą na 

własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji 

prac konkursowych bez wypłacania honorariów. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy                  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922                  

z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury                    

z siedzibą we Wręczycy Wielkiej,  

ul. Śląska 20. Uczestniczący (zarówno autor pracy jak i nauczyciel/instruktor) 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów 

informacyjnych i promocyjnych związanych z tymże konkursem. Osoby 

przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 Więcej informacji:  www.gokwreczycawielka.pl  

www.facebook.com/GOK.Wreczyca.Wielka  tel.34/3192424. 34/3192400 

 

 Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 
 

  Kategoria I   przedszkole  

  Kategoria II   klasy I, II, III 

  Kategoria III   klasy IV, V, VI 

  Kategoria IV   kl. VII, VIII  

  Kategoria V   szkoła średnia 
 

 Ogłoszenie wyników,  wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 

będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej panującej  w danym czasie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

NASI PARTNERZY 

 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku  

Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania      

   Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka 

 

Tegoroczny konkurs będzie przebiegać zgodnie z procedurami bezpieczeństwa podczas organizacji imprez 

kulturalnych w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w okresie epidemii COVID-19. 

http://www.gokwreczycawielka.pl/
http://www.gokwreczycawielka.pl/
http://www.facebook.com/GOK.Wreczyca.Wielka

