Regulamin konkursu „50 przepisów na 50 lat”
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach,
ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice.
2. W konkursie wziąć udział może każda pełnoletnia osoba, z wyjątkiem pracowników
Organizatora i ich rodzin.
3. Celem konkursu jest wydanie zbioru 50 przepisów kulinarnych w związku z 50-leciem
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest dostarczenie do Organizatora przepisu kulinarnego wraz
z wypełnioną metryczką w terminie do 15.05.2020r. drogą mailową:
domkultury@mdkkoszutka.pl lub na adres ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
Do przepisu może zostać dołączone zdjęcie potrawy/dania.
5. Każdy uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego przepisu i zdjęcia i nie narusza
praw autorskich osób trzecich.
7. Zgłaszając jakikolwiek materiał uczestnik oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do przesłanego przepisu oraz zdjęcia dania oraz że tym
samym wyraża zgodę na jego publikację i jego udostępnienie,
b. wykorzystanie materiału zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie
Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw
osób trzecich, – w przypadku, gdy okaże się, że uczestnik naruszył prawa osób trzecich
do przesłanego przepisu czy zdjęć to odpowiada on za naruszenia praw autorskich, jak
również za szkodę wyrządzaną organizatorowi w związku ze złożeniem
nieprawdziwego oświadczenia,
c. poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik przenosi na organizatora konkursu
autorskie prawa majątkowe do przesłanego przepisu oraz zdjęć dań zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez
ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,
b. Utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,
c. Wykorzystywanie wielokrotne przepisu do realizacji celów, zadań
i promowania konkursu, jak również organizatora konkursu,
d. Wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje
organizator konkursu,
e. Wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,
f. Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji
przepisów i zdjęć na potrzeby organizatora konkursu w dowolnym miejscu
i czasie w dowolnej liczbie,
g. Rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu,
ekspozycja, publikowanie części lub całości, a także publiczne udostępnianie

przepisów i zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
h. Opracowania, przetwarzanie i modyfikacji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru nadesłanych materiałów do
publikacji oraz ich redakcji.
9. Nagrodą jest publikacja przepisu kulinarnego w wydawnictwie pokonkursowym oraz
upominki rzeczowe.
10.
Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
11.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miastem
zamieszkania autorów wybranych przepisów opublikowane zostaną na stronie konkursowej
pod adresem www.mdkkoszutka.pl.
12.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
13.
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.
14.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
15.
Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzyga Organizator i jego
interpretacja jest wiążąca.
16.
Informacje na temat konkursu oraz regulamin konkursu dostępne są w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl.

Karta Zgłoszeniowa – „50 przepisów na 50 lat”
Imię i nazwisko autora przepisu
Numer telefonu

Adres e-mail

Miasto

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. PE
i RE 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury "Koszutka" przy ul.
Grażyńskiego 47 w Katowicach,
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejski Domu Kultury „Koszutka” jest możliwy pod
adresem e-mail: iod@mdkkoszutka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji przez Organizatora konkursu pn. „50 przepisów na 50 lat”, na który wysyłane jest
przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art.6 ust, 1 lit. b – przystąpienie przez uczestnika do konkursu
jako wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Z uwagi na charakter konkursu
uczestnik został poinformowany, że jego dane zostaną udostępnione do publicznej wiadomości
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - w celu
sporządzania sprawozdań i statystyk na potrzeby instytucji nadrzędnych oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wobec uczestnika lub obrony przed zarzutami uczestnika kierowanymi wobec
administratora danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego
Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres, wymagany przepisami prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione
przez administratorów na podstawie upoważnień.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 6 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli
o odpowiedniej treści przesłanego na adres iod@mdkkoszutka.pl
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Pani/Pana i uczestnika.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednak koniecznym do wzięcia udziału
w realizowanym przez Organizatorów konkursie.

…………………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis uczestnika)

