
 

Regulamin  Konkursu  „Ukryte w słowach…” 

 

1. Postanowienia ogólne 

 Organizatorem  Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

 Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.nikidw.edu.pl 

 Regulamin ustala zasady uczestnictwa i warunki organizacyjne. 

 

2. Cel Konkursu  

Zgodnie z celami statutowymi Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wspiera 

kulturę tradycyjną i dziedzictwo obszarów wiejskich,  tradycji regionalnych 

opierających się na pięknie krajobrazu oraz dziedzictwie kulinarnym. Celem Konkursu 

jest popularyzacja wiedzy  o zwyczajach, wierzeniach i tradycjach mieszkańców wsi. 

 

3.  Warunki uczestnictwa 

 Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny. 

 Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą prawnego 

opiekuna.  

 Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 Pytania będę publikowane co dwa tygodnie do końca roku 2020.  

 W konkursie można brać udział wielokrotnie. 

 Każdy uczestnik musi odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących wszystkich treści 

umieszczonych na stronie Organizatora. 

 Pytania będą miały charakter otwarty, odpowiedź na każde pytanie nie może być 

dłuższa niż dwa zdania. 

 Odpowiedzi należy nadsyłać na adres: promocja@nikidw.edu.pl  

  Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ). 

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO i art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych prosimy o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 

danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi  

w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia  

i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na 

przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez 

organizatora konkursu w ww. celach. 

 

/podpis uczestnika konkursu/ 

 

 W przypadku zgłoszeń nadesłanych przez osoby nieletnie zgodnie z art.8 pkt 1 RODO 

przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, możliwe jest 

http://www.nikidw.edu.pl/


wyłącznie za zgodą rodzica lub osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad 

dzieckiem.  

Formuła zgody w przypadku nadesłania zgłoszenia przez osoby nieletnie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, 

danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi  

w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia  

i publikacji wyników Konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły 

zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach. 

 

/czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka/ 

 

4. Wyłonienie laureatów i nagrody 

 Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na pytania zwycięzca zostanie 

wyłoniony przez Organizatora  w sposób zapewniający w trakcie wyboru anonimowość 

i równość szans wszystkich osób, które nadesłały prawidłowe odpowiedzi. 

 Dane zwycięzcy publikowane będą w momencie ogłoszenia kolejnego konkursu. 

 W konkursie przewidziano nagrody książkowe. Zostaną one przesłane na wskazany 

przez zwycięzcę adres pocztowy. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej. 

 Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator. 

 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

Warszawa, 12 października 2020 r. 

 

Klauzula informacyjna 

 

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

informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kultury 

i Dziedzictwa z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia 

i publikacji wyników Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

5. Podstawa prawna: 

 Zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 



 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy. 

7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, i usunięcia danych. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 


