REGULAMIN KONKURSÓW I WYDARZEŃ ON-LINE
w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej
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§1
Wprowadzenie
Niniejszy regulamin konkursów i wydarzeń świadczonych w formie on-line (internetowo), zwany dalej
Regulaminem, określa zasady organizacji i przeprowadzania konkursów i wydarzeń on-line (dalej.
konkursy i wydarzenia on-line) dla Uczestników (dalej: Uczestnik) w Internecie, w tym na portalach
społecznościowych, na których profil ma założony Miejski Dom Kultury w Bielsku–Białej, ul. 1 Maja 12,
43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 829 76 50 zwany dalej MDK.
Pod pojęciem MDK należy rozumieć MDK oraz Domy Kultury funkcjonujące w ramach struktury MDK.
Aktualny wykaz Domów Kultury znajduje się na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl.
Pod pojęciem Uczestnika rozumie się:
a) osobę pełnoletnią, która nadesłała treści (§2) na konkurs / wydarzenie on-line i przesłała
stosowne oświadczenie z § 3 pkt 1. Regulaminu,
b) rodzica / opiekuna prawnego, który przesłał treści (§2) na konkurs / wydarzenie on-line i
przesłał oświadczenie z § 3 pkt 1. Regulaminu, w imieniu uczestnika niepełnoletniego.
Zasady poszczególnych konkursów / wydarzeń on-line określone są w Regulaminie dostępnym w
siedzibie MDK oraz na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl./ profilu mediów społecznościowych MDK.
Poprzez przystąpienie do konkursu / wydarzenia on-line Uczestnicy akceptują zasady zawarte
w niniejszym Regulaminie.
§2
Treści
MDK stwarza możliwość przesyłania treści, w tym np. tekstów, grafik, fotografii, materiałów
dźwiękowych, materiałów wizualnych i audiowizualnych oraz plików elektronicznych je zawierających
(dalej „Treści”) do wykorzystania przez MDK. Treści mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
Treści udostępniane są dla MDK nieodpłatne.
§3
Oświadczenia Uczestnika
Uczestnik, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich rodzic / opiekun prawny przed przesłaniem
Treści na konkurs / wydarzenie on-line potwierdza w formie elektronicznej, że zapoznał się z
treścią i w pełni akceptuje zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu konkursów i wydarzeń
on-line w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej oraz Regulaminu konkretnego konkursu /
wydarzenia on-line, na które wysyła Treści. Oświadczanie Uczestnik składa poprzez przesłanie
oświadczenia w treści maila lub odznaczając odpowiednie pola wyboru (jeśli taka funkcja jest
dostępna).
Przesyłając Treść na konkurs / wydarzenie on-line Uczestnik oświadcza, że:
a) [Wymóg posiadania praw do przesyłanej Treści] Uczestnik jest AUTOREM Treści oraz przysługują
mu prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Treści oraz zezwolenia na rozpowszechnianie
wizerunków i innych dóbr chronionych prawami osobistymi osób trzecich w nich zawartych, w zakresie
niezbędnym do udzielenia MDK zezwolenia na korzystanie z Treści zgodnie z Regulaminem,
b) [Wymóg zgodności Treści z prawem] Treść, jak i jej wykorzystanie nie narusza ani nie naruszy
obowiązującego prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w tym nie narusza cudzych
praw wyłącznych (np. praw autorskich, praw do znaków), nie narusza dóbr osobistych (np. nie
obraża innych osób, nie narusza ich prywatności), nie narusza praw do wizerunku.
c) [Zakaz przesyłania Treści komercyjnych] Treść nie zawiera jakichkolwiek elementów o
charakterze komercyjnym, w tym marketingowym, promocyjnym lub reklamowym.
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d) [Wymóg bezpieczeństwa] Nośniki Treści nie zagrażają bezpieczeństwu informatycznemu MDK
ani osób trzecich, w tym nie zawierają wirusów, botów itp.,
e) [Dane osobowe innych Uczestników] nie będzie wykorzystywał Danych Osobowych, w tym
wizerunku innych osób, bez uzyskania od nich zgody.
f) [Upoważnienie do korzystania z Treści] upoważnia MDK do korzystania z Treści w pełnym
zakresie oraz na wszystkich znanych w chwili przesłania Treści polach eksploatacji, w tym
wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dalej „UPAiPP”), a w szczególności: (a) w zakresie trwałego lub czasowego
utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym, techniką cyfrową,
wprowadzania do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i kopia takich zapisów; archiwizacja
zapisów, instalowania na dowolnym sprzęcie i w dowolnym środowisku umożliwiających
korzystanie przez dowolne osoby, niezależnie od ich położenia, celu bądź zakresu wykorzystania;
(b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany; (c) nadawanie
za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w
ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne
integralne nadawanie (reemitowanie), publiczne wykonywanie, odtwarzanie, wyświetlanie; (d) w
zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie ich w
taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w sieciach komputerowych, Intranecie, mediach społecznościowych i w innych
sieciach, środowiskach, a także w związku z transmisją danych oraz zapewnianiem dostępu za
pośrednictwem Internetu lub innych łączy lub środków; wykorzystanie interaktywne;
udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych. Ponadto, upoważnienie obejmuje zezwolenie
do wykonywania praw zależnych do Treści, w tym tworzenia, korzystania i rozporządzaniami
opracowaniami Treści oraz upoważnienie MDK do wykonywania w stosunku do Treści autorskich
praw osobistych. MDK jest uprawniona do udzielenia zgody na korzystanie z Treści w
powyższym zakresie podmiotom trzecim. Uczestnik udzielając MDK wszystkich powyższych
upoważnień, jednocześnie zrzeka się prawa do wynagrodzenia. MDK nie jest w jakimkolwiek
zakresie zobligowana do korzystania z Treści przesłanych przez Uczestnika.
Treści nie będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych
podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby
odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez
Administratora lub Uczestnika wprowadzającego je on-line do sieci informatycznej / portalu
społecznościowego.
g) [Przetwarzanie danych osobowych] wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i w celach określonym niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem danego konkursu
przez MDK oraz potwierdza zapoznanie się z Klauzulą informacyjną opisaną w § 4.
h) [Zwolnienie z odpowiedzialności] naprawi MDK wszelkie szkody i zwróci koszty (w tym koszty
pomocy prawnej) związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń Uczestnika, w tym w
szczególności szkody i koszty związane z roszczeniami o naruszenie praw do Treści
skierowanych przeciwko MDK lub osobom, korzystającym z Treści za zgodą MDK.
§4
Dane osobowe - klauzula informacyjna
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja
12, 43-300 Bielsko-Biała reprezentowany przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych nam przez
Uczestników danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę
tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.
Informację można także uzyskać pod adresem e-mail mdk@mdk.bielsko.pl lub nr tel.: 33 829 76 50 lub
bezpośrednio w siedzibie Administratora.
3. Dane osobowe Uczestników (ich rodziców lub opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu
organizacji, i przeprowadzenia konkursu / wydarzenia on-line, publikacji informacji o laureatach
oraz ich pracach na stronie internetowej, promocji działań w postaci informacji pisemnych, fotografii i
relacji video, wizerunku Uczestników na stronach internetowych MDK, Facebook, Instagram, Twitter,
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YouTube – na których MDK ma założony profil), a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności

wymaganej przepisami RODO.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest: dobrowolne (Uczestnik chcąc uczestniczyć
w konkursie / wydarzeniach on-line informowany jest o zakresie przetrwanych danych i dobrowolnie
decyduje wysyłając Treści do MDK), konkretne (cele, zasady, prawa osób są określone
w Regulaminie, które Uczestnik przyjmuje akceptując Regulamin i wynikające z niego oświadczenia),
świadome (Uczestnik wysyłając Treści określone Regulaminem czyni to świadomie akceptując
Regulamin), jednoznacznym okazaniem woli (wola okazana jest poprzez fizyczną czynność
przesłania Treści wymaganych konkursem / wydarzeniem on-line).
b. Prawne uzasadniony interes administratora – art. 6 ust .1 lit f. RODO którym jest:

 umożliwienie uczestnikom konkursu / wydarzenia on-line wzięcia w nim udziału,
 umożliwienie przeprowadzenia konkursu / wydarzenia on-line,
 opublikowanie informacji o laureatach na stronie internetowej MDK i w mediach
społecznościowych na których MDK ma założony profil,
Powyższy zakres wynika z podstawowej działalności statutowej MDK.
W przypadku udziału dzieci i osób poniżej 18 roku zgoda jest wyrażana każdorazowo przez
rodzica bądź opiekuna prawnego. W przypadku kiedy dane osobowe, treści przekazywane są
przez osoby trzecie (Instytucja patronująca, zgłaszająca), Instytucja przekazująca (lub Instruktor
działający w jej imieniu) zobowiązana jest poinformować osoby, których dane zostały przekazane o
fakcie ich udostępnienia MDK oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych.
5. Dane autora treści tj. imię, nazwisko, „nick”, pseudonim, przesłany wizerunek mogą zostać
wykorzystane do oznaczenia autorstwa Treści, a tym samym upublicznione.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak ich podania
uniemożliwi Państwu skorzystanie w pełni z oferty Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej
7. Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej może udostępniać Państwa dane następującym kategoriom podmiotów:
a) Administratorzy mediów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, na których
umieszczane są Treści związane z konkursem / wydarzeniem on-line.
b) Fundatorzy nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
c) Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
d) Instruktorzy Miejskiego Domu Kultury, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub indywidualnych upoważnień administratora.
e) Pracownikom administratora, na podstawie upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności
f) Firmom oferującym pomoc prawną, informatyczną, oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji konkursów i wydarzeń on-line.
8. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9. W celu promocji Miejskiego Domu Kultury na stronie www. mdk.bielsko.pl, w serwisach
społecznościowych czas przechowywania materiałów wynosi do 3 lat od momentu pierwszego
opublikowania danych na stronie www.mdk.bielsko.pl oraz w serwisach społecznościowych (chyba za
aktualność danych wcześniej ulegnie zmianie). Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte
z systemów informatycznych. W sytuacjach pociągających za sobą możliwość dochodzenia roszczeń okres
przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat od daty zakończenia konkursu / wydarzenia on-line.
10. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do Treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać w siedzibie administratora, telefonicznie lub mailowo na
adres e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl lub iod@mdk.bielsko.pl
11. W każdym czasie Uczestnicy mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych,
jednak w wielu przypadkach uniemożliwi on nam w pełni realizację celów określonych w pkt 3.
12. Należy jednak pamiętać, iż prawa określone w pkt 10 i 11 nie są bezwzględne, a przepisy przewidują
wyjątki od jego stosowania.
13. Uczestnicy mają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych który
jest organem nadzorczym, gdy uznacie iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne
przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
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14. Dane przetwarzane przez Miejski Dom Kultury nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

§5
Zakazy
1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika Treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie
przez Uczestnika z możliwości przekazywania Treści w sposób sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania
się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić przygotowanie lub przeprowadzenie
konkursu / wydarzenia on-line przez MDK w sposób nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz do
niepodejmowania żadnych działań na szkodę MDK, Uczestników oraz innych osób.
§6
Rezygnacja
Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w konkursie / wydarzeniach on-line.
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w konkursie / wydarzeniach on-line nie ma wpływu na
uprawnienia MDK w stosunku do Treści przekazanych przez Uczestnika na podstawie niniejszego
Regulaminu, w tym upoważnienia do korzystania z Treści przez MDK.
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§7
Reklamacje
Uczestnik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości
przekazywania Treści bezpośrednio do Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej za pośrednictwem
poczty elektronicznej: mdk@mdk.bielsko.pl, pocztowo: na adres Organizatora: MDK, ul. 1 Maja 12,
43-300, lub bezpośrednio w siedzibie MDK.
MDK rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres
ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni w przypadku, gdy rozpoznanie
reklamacji wymaga dłuższego czasu.
MDK poinformuje Uczestnika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres,
o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja
o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Uczestnikowi przed
upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu
Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie,
MDK o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa
reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych
i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie
spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
§8
Postanowienia końcowe
Przesłanie Treści odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie dostępnym na
stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl/rodo w chwili jej przesłania. Późniejsze zmiany Regulaminu
nie mają wpływu na Treści przesłane wcześniej. MDK zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z udostępniania możliwości przekazywania Treści w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania
przyczyny rezygnacji.
Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności
dostępnej na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl/rodo

Data: 07.04.2020 r.

Zatwierdził:
Dyrektor MDK Bielsko-Biała
Zbigniew Hendzel
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