PRZASNYSKI TALENT SHOW
Konkurs talentów - Przasnysz 2019
Regulamin
I. Informacje Ogólne
1. Organizator:
Miasto Przasnyszu ul. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
2. Współorganizator
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego ul. 3 maja 16, 06-300 Przasnysz.
3. Adresaci:
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba lub grupa osób (np. zespół muzyczny
lub grupa taneczna jako Uczestnik Zbiorowy) bez ograniczeń co do wieku.
4. Cele Konkursu:
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób
posiadających różnorodne talenty i umiejętności
II. Sprawy organizacyjne
1. Termin Konkursu:
a. I Etap – ELIMINACJE – odbędą się 16.03.2019 r. godz. 12:00 na sali
widowiskowej MDK. Komisja powołana przez Organizatora wytypuje finalistów.
b. II Etap – FINAŁ – odbędzie się 30.03.2019 r. godz. 12:00 na sali widowiskowej
MDK - JURY KONKURSOWE wyłoni zwycięzcę (finał będzie emitowany on-line)
2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 marca 2019 r.
3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie w wyznaczonym terminie, kompletu
dokumentów zawierających: zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników
/ opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz kompletnie wypełnioną kartę
zgłoszeniową.

4. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury im. Stanisława OstoiKotkowskiego ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz lub dostarczyć osobiście do sekretariatu
MDK.

5. Przed wysłaniem zgłoszeń prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem Konkursu.
6. Zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną: fax, e-mail wymagają telefonicznego potwierdzenia
ze strony nadawcy .

7. Zgłoszenia, które wpłyną do Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu po wyznaczonym
terminie zostaną odrzucone.

8. Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem założeń Konkursu.
9. Informacje o Konkursie (regulamin, karty zgłoszeń oraz informacja o zasadach
przetwarzania danych osobowych) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta
Przasnysz
http://www.przasnysz.um.gov.pl
oraz
Miejskiego
Domu
Kultury
www.mdkprzasnysz.pl.

10. Koordynatorzy Konkursu:
- Edyta Niestępska – Urząd Miasta Przasnysz (29 756 49 58)
- Monika Edyta Przybysławska Herman – MDK Przasnysz (29 752 32 20)

11. Kolejność przesłuchań ustala Organizator.
12. Podczas ELIMINACJI Uczestnicy są zobowiązani przedstawić krótki występ (czas
trwania do 5 minut) opracowany według własnego pomysłu, do podkładu
muzycznego według własnego wyboru lub a’capella. Uczestnicy są także
zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z
nagraniem podkładu muzycznego. Uczestnik musi znać i na żądanie Organizatora
Konkursu podać tytuł, autora muzyki oraz słów wykonywanego utworu, a także
każdego wykorzystanego w występie utworu lub jego fragmentu.
13. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez Uczestnika występ jest oryginalny i
wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W razie, gdy wobec
Organizatora lub Nadawcy zostaną zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowiązuje się
zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora, jak i Nadawcę z
odpowiedzialności z tego tytułu.
14. Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry,
grupy innych uczestników lub zwierząt, biorących udział w występie. Uczestnik jest
zobowiązany powiadomić Organizatora o niebezpieczeństwach związanych z jego
występem, udziale w nim zwierząt i użyciu ognia. Producent nie bierze
odpowiedzialności za w/w elementy występu
15. Jury powoływane jest przez Organizatora Konkursu. Decyzje podjęte przez jury są
ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.
16. MDK nie zwraca kosztów dojazdu na Konkurs. Każdy uczestnik / zespół / grupa
organizuje transport we własnym zakresie
17. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej
części regulaminu oraz na stronie organizatora http://www.przasnysz.um.gov.pl,
www.mdkprzasnysz.pl
18. Nagrody zapewnia Organizator.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Przeglądu oraz wizerunków
utrwalonych podczas Przeglądu jest Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w
Przasnyszu, przy ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz, tel. 29752 32 20, email mdkprzasnysz@o2.pl.
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury pełni Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej
iod@mdkprzasnysz.pl. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o
których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące
przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Domu Kultury.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury,
w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury. Inne kategorie odbiorców danych mogą być
wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień
odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie
danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez
rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

I. Przetwarzanie danych osobowych uczestników, podanych w zgłoszeniu do
konkursu, w tym opiekunów
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów
oraz opublikowania listy uczestników i laureatów na stronie internetowej Urzędu Miasta,
Miejskiego Domu Kultury, w profilach facebook, w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i
telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika
konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w przeglądzie. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz
imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – również imię i
nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.
Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 5
lat od rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego
przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
w związku z przeglądem lub potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie
wizerunku lub na otrzymywanie informacji o organizowanych w przyszłości przeglądach lub
innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o laureatach mogą być przetwarzane
dłużej w celu archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii
działalności Domu Kultury, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Domu Kultury.

II.
Przetwarzanie
wizerunków
uczestników
Przeglądu
w
celu
dokumentowania jego przebiegu oraz informowania o działalności Domu
Kultury i promowania jej.

W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania
przebiegu konkursu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej, w tym
fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury,
którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania
potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej
działalności jak i zachęcania do udziału w niej.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału
osoby, którą ten wizerunek przedstawia.
Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną
odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w
przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt,
że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby
wymaga takiej zgody.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie ale
nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. W
przypadku fotografii i nagrań wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby
jednego członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii i nagrań
wideo tego zespołu.
Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę przeglądu oraz
imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego,
a także wskazując fotografie lub nagrania wideo
i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt,
że nie wszystkie fotografie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby
lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony.
Dom Kultury dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały
żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy
dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich
wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs lub
fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby
będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów
dokumentalnych.
Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www
lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym
w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii
Europejskiej.
Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
Domu Kultury m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www,
usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez
Dom Kultury.
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia
utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie
publicznym.

