
Regulamin zabawy pt.: „Okiem Anabelli”

1. Organizatorem  jest  Sztab  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  w
Tułowicach z siedzibą w Tułowickim Ośrodku Kultury.

2. Udział w zabawie jest dobrowolny i możliwy za pośrednictwem facebooka, na
profilu WOŚP Tułowice do 25 stycznia 2022 roku.

3. Wróżba zostanie udostępniona w formie wideo.
4. Osoba, która chce otrzymać nagranie z wróżbą :

- wpłaca minimum 10 zł do wirtualnej skarbonki WOŚP Tułowice;
-  publikuje pod postem słowa „Poproszę o wróżbę” lub wysyła wiadomość
prywatną na facebooku WOŚP Tułowice;

5. Nagranie  z  wróżbą  będzie  wysłane  najpóźniej  do  3  dni  roboczych,  w
wiadomości prywatnej na facebooku lub w inny sposób wcześniej ustalony z
zamawiającym.

6. Istnieje możliwość udostępnienia na swoim profilu otrzymanego nagrania pod
warunkiem:
- nie obrażania, wyśmiewania oraz krytykowania osób w treści postu,
- nie naruszania dóbr osobistych osób biorących udział w nagraniu oraz innych
osób trzecich.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzalność wróżby, jej treść
należy potraktować z przymrużeniem oka. 

8. Zabawa ma charakter humorystyczny oraz rozrywkowy.
9. Udział w zabawie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją regulaminu

oraz  z wyrażeniem  zgody  na przetwarzanie  przez Organizatora  danych
osobowych Uczestnika zabawy ( imię i nazwisko, nazwa na profilu facebook ).

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych  (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  (zwanej  dalej  RODO)
informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest  Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-

130 Tułowice, tel. 774600672,  zwany  dalej Administratorem 
2. Kontakt  z  Inspektorem  ochrony  danych   możliwy  jest  za  pomocą  poczty  elektronicznej:

inspektor@kancelaria-odo.pl   lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem "IOD"
3. Dane osobowe (Imię i nazwisko, nazwa na na profilu facebook) przetwarzane będą na potrzeby organizacji

zabawy  pt.”  Okiem  Anabelli”  w  celu  wysłania  zamówionej  wróżby  w  formie  wideo,  poprzez  serwis
społecznościowy Facebook z  Fanpage WOŚP Tułowice. 

4. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych;

5. Posiada  Pani/Pan    prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w
przypadku kiedy uzna Pani/Pan  że dane  przetwarzane są niezgodnie z prawem;

6. Dane przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wysłania nagrania z wróżbą.


