
KONKURS NA BABKĘ WIELKANOCNĄ

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Organizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice

1. Cele konkursu:

- Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych.

- Aktywizacja społeczności lokalnej.

- Promocja tradycyjnego wypieku w wielokulturowej społeczności.

2. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych.

3. Organizacja konkursu:

-  W  konkursie  może  wziąć  udział  każdy,  kto  przygotuje  babę,  babkę  lub  babeczkę  według

tradycyjnego przepisu.

- Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem produktu na konkurs.

- Oceny babek wielkanocnych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

- Każdy produkt zostanie oceniony w następujących kategoriach: smak, pulchność babki, estetyka

podania, tradycyjność, pomysłowość.

- Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

- Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych- dzieci i dorośli.

4. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Upieczoną babkę należy dostarczyć w dniu 16.04.2019 r.  do godziny 14:00 do Prochowickiego

Ośrodka Kultury i Sportu. 17.04.2019 r. o godz. 15:00 odbędzie się wręczenie nagród i degustacja

konkursowych babek.

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul.
Miarki , 59-230 Prochowice.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 570 770 994, e-mail iodo@nsi.net.pl.
4. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących

danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej. 

5. Dane  osobowe uczestników będą  przetwarzane  w celu  organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu  oraz  w celach
promocyjno-marketingowych.

6. Uczestnik  przystępując  do  konkursu  wyraża  zgodę  na  publikację  swoich  danych  osobowych (imię  i nazwisko,
wizerunek)  oraz  umieszczenie  tych  informacji  w  materiałach  reklamowych  Organizatora,  w  mediach  oraz  na
stronach internetowych. 

7. Osoby małoletnie,  które  chcą  wziąć  udział  w  konkursie  zobowiązane  są  do  dołączenia  zgody rodziców  bądź
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opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.
8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów

obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
Administratora.

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu
następnie przez okres określony wymogami prawa.
10. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści
jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:
 usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na

Administratorze,
 wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,
 cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.
1.  W  przypadku  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  osobowych  przez
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

2. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne jednak
odmowa ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.

3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOKURSIE !



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

Imię i nazwisko……………………………….………………………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………...

Nr telefonu / adres e-mail…………………………………………………………………………….

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UCZESTNICTWO
DZIECKA W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie na babkę wielkanocną,  organizowanym przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prochowicach.

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje
mi  prawo  dostępu  do  treści  danych,  ich  poprawienia  oraz  żądania  ich  usunięcia  jak  również
wycofania powyższej zgody.

…………………………….…………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


