
Regulamin przesyłania życzeń na „Noworoczny Koncert 
Życzeń" 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w „Noworocznym Koncercie Życzeń” 
zwanym dalej „Koncertem”. 

2. Organizatorem koncertu „Noworoczny Koncert Życzeń” jest Miejski Dom Kultury w 
Szczytnie. 

3. Koncert skierowany jest do mieszkańców miasta Szczytno zwanych dalej 
„Uczestnikami”.  
4. Koncert jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie. 
5. Celem „Noworocznego Koncertu Życzeń” jest stworzenie możliwości przekazania 
noworocznych życzeń mieszkańców. 

§ 2 
Zasady 

1. Aby wysłać życzenia do „Noworocznego Koncertu Życzeń” należy: 

a. w dniach od 15.11.2020 r. do 20.12.2020 r. przesłać noworoczne życzenia, 
które zostaną opublikowane podczas koncertu online 

b. dołączyć do wiadomości informację zawierającą Imię i Nazwisko nadawcy 

c. w  treści życzeń umieścić dla kogo i od kogo są kierowane 

d. życzenia nie mogą przekraczać 200 znaków 

e. treść życzeń nie może zawierać słów uważanych powszechnie za 
niecenruzalne 

f. życzenia należy przesłać do Organizatora drogą internetową: 

- mailowo na adres admin@mdk.szczytno.pl 

g. Życzenia, które nie będą zgodne z powyższymi punktami regulaminu nie 
będą brane pod uwagę 

2. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go i przestrzegać 

jego postanowień. 

4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Poprzez chęć udziału w „Noworocznym Koncercie Życzeń” rozumie się przesłanie 
do Organizatora życzeń w terminie 15.12.2020r - 20.12.2020r.  oraz skanu lub zdjęcia 
podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

mailto:admin@mdk.szczytno.pl


6. Przesłanie życzeń nie jest jednoznaczne z ich publikacją.  

7. W dniu 30 grudnia 2020 r. na stronie www.miastoszczytno.pl oraz na profilu Miasto 

Szczytno oraz profilu Organizatora na portalu Facebook opublikowany zostanie koncert z 

życzeniami, które zostały przesłane do Organizatora.  

8. Poprzez zgłoszenie swojego udziału uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz prezentację gotowych projektów lub ich 

fragmentów w celach promocji UM Szczytno oraz MDK Szczytno. 

§ 3 
Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez 
Uczestników. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w przypadku 
zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem  lub 
Regulaminem. 
3. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

http://www.miastoszczytno.pl/


Proszę o zapoznanie się z poniższą Kartą Informacyjną. 

 KARTA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

1. Administratorem Danych jest Miejski Dom Kultury , ul. Polska 12, 12-100 Szczytno  
NIP 745-16-76-022, REGON 000791289 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Adam Cudak (adres e-mail: iod@mdk.szczytno.-
pl) 

3. Celem pozyskiwania i przetwarzania danych jest organizacja „Noworocznego Koncertu Życzeń”  
w formie nagrania filmowego, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie i prezen-
tacja, w czasie jego trwania życzeń mieszkańców Miasta Szczytno.  
Podstawą prawną przetwarzania danych są:  
- Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane doty-
czą – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie jednego roku od ich pozyskania. 

5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o praw-
ie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w Koncercie.. 

9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w tym profilowania. 


