
 
     

 

 

 

 
REGULAMIN KONKURSÓW 

NA STRONIE WWW.BCK.BIELSKO.PL 
 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursów jest Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej z 

siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 27, – zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Pytania zamieszczane są na stronie www.bck.bielsko.pl w zakładce konkurs 

3. Nagrodami są bilety na koncerty, lub inne nagrody przygotowane przez BCK (płyty, 

książki, koszulki) 

 

§ 2. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

1. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na 

wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w 

konkursie 

2. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Bielskie Centrum Kultury im. 

Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi 

osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych – Beata Kózka iod@bck.bielsko.pl.  

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w konkursie  

organizowanym przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej zgodnie z Art. 6 

ust. 1 lit. c RODO - spełnienie obowiązku prawnego. W zakresie wizerunku 

przetwarzanego do celów promocyjnych na podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO). 

4. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (w przypadku umieszczenia relacji 

z wydarzenia w mediach społecznościowych - Facebook, YouTube, Instagram, 

Twitter). Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
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osobowych. 

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania przygotowane przez Organizatora, 

wysyłając odpowiedzi mailowo pod adres konkurs@bck.bielsko.pl 

2. Jeden uczestnik może wziąć udział w konkursie tyko jeden raz i otrzymać jedną 

nagrodę. 

3. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi Organizator rozlosowuje nagrody, w ilości 

wskazanej każdorazowo w opisie konkursu zamieszczonym na stronie Organizatora 

wskazanej w treści § 1 ust. 2 Regulaminu. 

4. Fundatorem nagród jest Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w Bielsku-

Białej. 

5. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zasady przeprowadzenia konkursu oraz przyznawania nagród określa 

wyłącznie niniejszy Regulamin  

2. Złamanie Regulaminu konkursu jest równoznaczne z dyskwalifikacją 

uczestnika. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w 

każdym czasie w przypadku wystąpienia zdarzeń, których zaistnienie może 

mieć wpływ na przebieg konkursu lub możliwość jego przeprowadzenia. 
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