
 
Regulamin konkursu  

 
14.05.2022 r. 

1. Organizatorami konkursu (zwani dalej także instytucjami) są: 

• Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim 

• Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Juraparku Solec 

• Soleckie Centrum Kultury 

• Muzeum Ochotniczych Straży Pożarnych w Solcu Kujawskim 

• Mini Muzeum PRL przy Galerii Handlowej Inga  

2. Konkurs polega na zebraniu pieczątek z co najmniej trzech instytucji biorących udział w Soleckiej Nocy Muzeów, w dniu 

14.05.2022 r. U organizatorów będzie można otrzymać specjalny arkusz. 

3. Zbieranie pieczątek można zacząć w dowolnej instytucji. Nie ma żadnej określonej kolejności. Spróbuj zdobyć je wszystkie! 

Gdy zdobędzie się przynajmniej trzy pieczątki, arkusz należy zostawić w odwiedzanej instytucji, w specjalnie w tym celu 

przygotowanym pojemniku.  

4. Wśród osób, które zdobędą co najmniej trzy pieczątki, komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli instytucji, 

wylosuje nagrody. 

5. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby (w tym osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców 

lub przedstawicieli ustawowych), wyłączając osoby zatrudnione przez organizatorów. 

6. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu, kontaktu z uczestnikiem oraz na udostępnienie imienia, nazwiska i wizerunku (jeśli taki zostanie uwieczniony) 

w przypadku wygranej. Uczestnicy oświadczają także o zapoznaniu się z regulaminem – złożenie podpisu na arkuszu 

jest równoznaczne z chęcią wzięcia udziału w konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Dane osobowe – Prawa uczestników konkursu 

• Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, 

ul. Toruńska 8, 86-050 Solec Kujawski. 

• Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. O wygranej i odbiorze nagród organizatorzy poinformują uczestników za pomocą podanych danych kontaktowych 

do 31.05.2022 r. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronach www i FB instytucji biorących udział w Soleckiej Nocy 

Muzeów. 

9. Zwycięzcy są zobowiązani odebrać nagrody do 30.06.2022 r. Po tym terminie nagrody zostaną zwrócone współorganizatorom 

lub zostaną wykorzystane podczas kolejnej edycji Soleckiej Nocy Muzeów. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Solecka Noc Muzeów 14.05.2022 r. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor 

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Muzeum Solca im. Księcia 

Przemysła w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. 

Toruńska 8 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 31 20, e-mail: muzeum@soleckujawski.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 52-387-01-27, p. Natalia Sieracka e-mail: 

daneosobowe@soleckujawski.pl 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka, aby: 

• wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze, 

• prowadzić działania promocyjne, marketingowe polegające na przeprowadzeniu konkursu „Solecka Noc Muzeów” 

w dniu 14.05.2022 r.   

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub/oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie 

odpowiednio: 

• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach 

prawa powszechnie obowiązującego, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów promocyjnych i marketingowych (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

• Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe Pani/Pana 

dziecka innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Administrator może przekazywać Pana/Pani 

dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka wyłącznie: 

• osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, którzy muszą 

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.  

6. Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas określony przepisami 

prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 

7 Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania udostępniania swoich danych osobowych lub/oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, 

• ich sprostowania, 

• ich usunięcia, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• przenoszenia danych osobowych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

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

 8.  Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: 

muzeum@soleckujawski.pl 

9. Niepodanie danych kontaktowych i nie wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska w przypadku wygranej skutkuje 

brakiem możliwości skontaktowania się organizatorów z uczestnikiem. Uczestnik dowie się o swojej wygranie wyłącznie 

osobiście w siedzibie Administratora po okazaniu dokumentu z imieniem i nazwiskiem. Administrator nie będzie udzielać 

informacji o wygranej telefonicznie. 

10. Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
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Solec Kujawski, dnia 14.05.2022 r. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Imię i nazwisko: (Czytelnie) 

……………………………………………………………… 

Nr tel. lub e-mail: 

……………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia konkursu Solecka Noc Muzeów 14.05.2022 r. zgodnie 

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Solca 

im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul Toruńska 8, 86-050 Solec 

Kujawski. 

** Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę 

udzieloną na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

-   Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu kontaktu organizatorów ze mną ws. konkursu. 

-     Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody na opublikowanie mojego 

imienia i nazwiska w przypadku wygranej na stronie internetowej 

Administratora oraz na profilu Facebook administratora 

i współorganizatorów.  

-     Wyrażam zgodę       Nie wyrażam zgody na opublikowanie mojego 

wizerunku w przypadku wygranej na stronie internetowej Administratora 

oraz na profilu Facebook administratora i współorganizatorów.  

 

Oświadczam także, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. 

 

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

(Podpis) 
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