
Regulamin 

 
I. Organizator: Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin, tel.: 52 30 20 517 

II. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia kobieta, będąca osobą fizyczną posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

III. Konkurs polega na przygotowaniu jednej stylizacji w stylu Pin-up oraz wykonaniu zdjęcia. 

Pin-up to trend, który narodził się i miał czasy swojej świetności w latach 40. i 50. XX wieku. Na 

styl pin-up girl składają się zarówno elementy stroju, makijażu oraz fryzura. 

IV. Uczestniczki przesyłają zdjęcie oraz formularz zgłoszenia na adres biuro@zninskidomkultury.pl. 

V. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia pracy konkursowej w przypadku gdy będzie 

ono: 

 obrażające inne osoby; 

 naruszające przekonania religijne, wzywające do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym; 

 wulgarne, nieprzyzwoite;  

 niezwiązane z tematyką konkursu;  

 naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej tych osób lub ich 

dobra osobiste;  

 stanowiące przekaz marketingowy/reklamowy usług lub towarów Użytkownika lub osób trzecich. 

VI. Nagrody: 

 nagrody w konkursie zostały ufundowane przez  lokalne firmy kosmetyczne  i fryzjerskie, cukiernie, 

kwiaciarnie; 

 jednemu uczestnikowi przysługuje jedna nagroda;  

 o przyznaniu nagród decyduje komisja w składzie 3 osobowym powołana przez Organizatora 

konkursu;  

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebook ŻDK. 

VII. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 

 przekazaniem praw Żnińskiemu Domowi Kultury, który zastrzega sobie możliwość do 

wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych i innych; 

 udzieleniem prawa do nieodpłatnego publikowania prac. 

VIII. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub 

przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych. 

IX. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób 

trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez uczestników konkursu w związku 

z ich udziałem w organizowanym konkursie. Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i 

wyłącznie ponosić będą uczestnicy konkursu .  

X. Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście w siedzibie ŻDK. Z osobami 

nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu 

ustalenia odbioru nagrody. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

KONKURS PIN-UP  

 

I. DANE UCZESTNIKA   
 

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

 

 adres zamieszkania 

..............................................................................................................…................................

...................................................................................... ................. 

 telefon kontaktowy ….......................................................................................... 

 

 adres e-mail …...................................................................................................                                           

 
II. OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i go akceptuję: 
 
czytelny podpis uczestnika   
 

                                                                                        
......................................                                ........................................................ 

Data                                                               (podpis uczestnika) 
 

 

Ochrona danych osobowych: 

 

                                     ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w ramach konkursu z okazji Dnia Kobiet 

organizowanego przez Żniński Dom Kultury. 

Zostałam pouczona o prawie wycofania mojej zgody w dowolnym momencie.  

 

 

                                                                                .................................................... 
                                                                                        (podpis uczestnika) 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuję: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żnińskiego Domu 

Kultury (zwany dalej ŻDK) z siedzibą przy ul. Pocztowej 15, 88-400 Żnin, adres 

email: biuro@zninskidomkultury.pl, nr tel. 52 30 20 517, 



b) W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adres email: jniezbrzycki@wp.pl  

c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Żniński Dom Kultury, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO., 

d) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom 

współpracującym z ŻDK w celu opublikowania w mediach i na stronach 

Internetowych. 

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z 

konieczności udokumentowania przeprowadzenia Konkursu oraz okresy 

rozliczeniowo-roszczeniowe. 

f) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

g) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

h) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

– Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

do udziału w Konkursie. 
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