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REGULAMIN KONKURSU „Noc Konkursów” 

§1 

Organizator 

 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 

§2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1. Zaproszenie i zachęcenie mieszkańców miasta oraz turystów do uczestnictwa w Święcie Szlaku TeH2O 

TehoFest 2019. 

2. Promocja wszystkich obiektów należących do Szlaku ody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O.  

§3 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 7.09.2019 r. w godzinach od 12.00 do 19.00 lub do wyczerpania nagród. 

 

§4 

Zasady Konkursu 

1. Strona główna Konkursu: www.ludzieitechnika.pl 

2. W Konkursie może wziąć udział każdy, z wyjątkiem osób określonych w §7 pkt.2. Osoby niepełnoletnie 

mogą brać udział w konkursie pod nadzorem rodziców bądź opiekunów prawnych.  

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4. Podmioty biorące udział w Konkursie, z których można uzyskać specjalny stempel: 

- Wyspa Młyńska (Galeria Sztuki Nowoczesnej, Zbiory Archeologiczne, Europejskie 

Centrum Pieniądza),  

- Centrum Edukacji Muzealnej (zamiast Apteki pod Łabędziem), 

- Exploseum, 

- Muzeum Kanału Bydgoskiego, 

- Muzeum Fotografii, 

- Muzeum Mydła i Historii Brudu,  

- Wieża Ciśnień, 

- Hala Pomp, 

- Spichrze nad Brdą, 

- Warzelnia Piwa Bydgoszcz,  

- Fabryka Obrabiarek do Drewna, 

- Barka Lemara, 

- Dawna Gazownia Miejska, 

- Introligatornia. 
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4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej kolejności: 

a. należy zebrać co najmniej 5 różnych pieczątek na kuponie konkursowym z wymienionych 

obiektów, na których prezentowane są bezpłatne wystawy stałe oraz płatne wystawy czasowe 

-są to:  

Spichrze nad Brdą (MOB), Zbiory Archeologiczne (MOB), Europejskie Centrum Pieniądza (MOB), 

Centrum Edukacji Muzealnej (MOB), Galeria Sztuki Nowoczesnej (MOB), EXPLOSEUM (MOB), 

Muzeum Kanału Bydgoskiego, Muzeum Fotografii, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Wieża Ciśnień-

Muzeum Wodociągów (MWiK), Hala Pomp-Muzeum Wodociągów (MWiK), Introligatornia 

(WiMBP), Dawna Gazownia Miejska (PS Gaz), Barka Lemara (MCK), Fabryka Obrabiarek do 

Drewna, Warzelnia Piwa Bydgoszcz, 

- z jednego obiektu można uzyskać tylko jedną pieczątkę na kuponie konkursowym, 

- po pieczątkę należy zgłosić się osobiście – brana pod uwagę będzie tylko oficjalna pieczęć 

obiektu, 

- jedna osoba może złożyć jeden kupon konkursowy, 

- w obiektach Zbiory Archeologiczne (MOB), Europejskie Centrum Pieniądza (MOB), Galeria Sztuki 

Nowoczesnej (MOB) obowiązuje tylko jeden wzór pieczątki i nie można traktować jego 

wielokrotności jako osobny stempel. 

 

 

§5 

Nagrody 

1. Nagrody otrzyma 20 pierwszych osób, które zbiorą 5 różnych pieczątek, a następnie dostarczą w dniu 

konkursu prawidłowo wypełniony kupon konkursowy do namiotu informacyjnego Szlaku TeH2O na 

Wyspie Młyńskiej. Niewypełnienie bądź wypełnienie błędne skutkuje dyskwalifikacją.  

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu  

i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926).  

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 
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§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.ludzieitechnika.pl oraz w namiocie 

informacyjnym Szlaku TeH2O na Wyspie Młyńskiej. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy: Spichrze nad Brdą (MOB), Zbiory Archeologiczne 

(MOB), Europejskie Centrum Pieniądza (MOB), Centrum Edukacji Muzealnej (MOB), Galeria Sztuki 

Nowoczesnej (MOB), EXPLOSEUM (MOB), Muzeum Kanału Bydgoskiego, Muzeum Fotografii, Muzeum 

Mydła i Historii Brudu, Wieża Ciśnień-Muzeum Wodociągów (MWiK), Hala Pomp-Muzeum Wodociągów 

(MWiK), Introligatornia (WiMBP), Dawna Gazownia Miejska (PS Gaz), Barka Lemara (MCK), Fabryka 

Obrabiarek do Drewna, Warzelnia Piwa Bydgoszcz. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie 

charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na 

prawo uczestnika do nagród konkursowych. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z realizacją wymogów  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 (RODO), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych.   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego  w 

Bydgoszczy (85-006) ul. Gdańska 4. reprezentowany przez Dyrektora Muzeum  (zwanego dalej 

"Administrator").    

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie 

działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Danych Osobowych w Muzeum elektronicznie na adres e-mail iod@muzeum.bydgoszcz.pl 

lub listownie na adres Administratora. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w związku z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz e RODO, a 

także na podstawie przepisów innych ustaw, wskazanych w klauzulach informacyjnych dotyczących 

załatwiania konkretnych spraw. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

2) realizacji umów, 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

1) podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania tych usług; 

2) uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; 

3) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie 

zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a 

po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
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1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, 

2) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,  

3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,  

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, 

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, 

7) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na 

podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 

ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 

nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter 

dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

11. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 


