Regulamin konkursu „Noc Muzeów z silezaurem”

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice
2. Termin i miejsce:
Konkurs zostanie przeprowadzony 18 maja 2019 od godziny 17.30 do 19.30 w Zamku Piastowskim,
Oddział Muzeum w Gliwicach, ul. Pod Murami 2, 44-100 Gliwice.
3. Warunki uczestnictwa:
a) uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat za zgodą opiekuna;
b) uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia kuponu konkursowego i wrzucenia go do skrzynki w
Zamku Piastowskim 18 maja 2019 w godz. 17.30–19.30;
c) aby kupon był ważny, musi zawierać wszystkie wskazane elementy: prawidłowe hasło, wynikające z
rozwiązania zagadki, opis lub rysunek spotkania uczestnika z silezaurem, a także dane osobowe
uczestnika (imię, nazwisko i wiek uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego
opiekuna) oraz podpis opiekuna poświadczający akceptację regulaminu konkursu;
d) w Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.
4. Sposób wyłonienia zwycięzców:
Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Muzeum w Gliwicach. Ocenie podlegać będą:
a) poprawność hasła – rozwiązania zagadki,
b) zgodność rysunku/opisu z tematem zadania,
c) oryginalność rysunku/opisu spotkania z silezaurem.
5. Nagrody:
a) Organizator przewiduje 5 nagród głównych w postaci zabawek – dinozaurów na baterie, o łącznej
wartości 250 zł;
b) Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej liczby nagród głównych.
6. Informacja o wynikach i wręczenie nagród:
a) laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 29 maja 2019;
b) wręczenie nagród odbędzie się 31 maja 2019 o godz. 17.00 w Zamku Piastowskim, ul. Pod Murami
2, 44-100 Gliwice;
c) w przypadku niemożności odbioru nagrody we wskazanym w punkcie 6b) dniu, laureat będzie mógł
ją odebrać w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum w Gliwicach (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, 44100 Gliwice) w terminie do 14 czerwca 2019 od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 16.00 lub po
uprzednim kontakcie pod numerem 783 560 006;
d) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwycięzców na stronie internetowej Muzeum
w Gliwicach oraz na profilu w portalu społecznościowym Facebook.

7. Ochrona danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, ul.
Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, info@muzeum.gliwice.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informujemy że:
a) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
RODO w celu udziału w konkursie.
b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niemożność udziału w konkursie.
c) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
d) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a także po jego zakończeniu, do
momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
e) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu
należy zawiadomić Administratora w formie pisemnej.
f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
g) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom do
tego uprawnionym.
h) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dyrektor Muzeum w Gliwicach – administrator danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum w
Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym 25 maja
2018 roku inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Dane kontaktowe:
Dominik Hąc – inspektor ochrony danych w Muzeum w Gliwicach
e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście w
Muzeum w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a (nr Tel 669 954 378) wskazując formę w jakiej
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
Informacja zwrotna zostanie przekazana w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty
złożenia zapytania w Muzeum.

8. Uwagi końcowe:
a) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych na stronie internetowej oraz
profilach w serwisie społecznościowym Facebook.
b) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

