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11. Integracyjnych Spotkań Muzycznych 

 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSU 

1. Organizatorem 11. Integracyjnych Spotkań Muzycznych jest Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy, 43-300 
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12, tel. 33 812 56 93, 33 812 53 13, fax. 33 812 23 88
2. Integracyjne Spotkania Muzyczne są formą Konkursu.
3. Organizatorzy do udziału w Spotkaniach zapraszają:
 a) solistów i zespoły amatorskie,
 b) osoby niepełnosprawne (Szkoły Specjalne, Ośrodki Terapii Zajęciowej).
4. Nie wprowadza się ograniczeń wiekowych.
5. Celem spotkań jest rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z muzyką, 
integracja uczestników konkursu a także poznanie historii  polskiej muzyki rozrywkowej.
6. W 11 Integracyjnych Spotkaniach Muzycznych proponujemy wykonawcom jedną piosenkę.
Bohaterem tej edycji będzie „królowa polskiej piosenki” MARYLA RODOWICZ
7. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
 a) piosenka solowa
 b) piosenka zespołowa

8. Dom Kultury zapewnia nagłośnienie oraz fortepian
9. Konkurs odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej przy ul. 
1 Maja 12. 
10. Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne będą przyjmowane do 22 listopada 2019 r.
11. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna do pobrania na stronie 
www.mdk.bielsko.pl
12. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury.
13. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia grup wiekowych, a także do ostatecznej interpretacji 
regulaminu.
15. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestników (imię i nazwisko). Uczestnik podając dane 
osobowe w formularzu zgłoszenia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu 
danych osobowych uczestników podanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do publikacji imienia i 
nazwiska osób nagrodzonych na stronie internetowej organizatora, publikacjach oraz profilu Facebook Organizatora. 
16. Organizator informuje także, że podczas konkursu (imprezy publicznej) może być prowadzona rejestracja 
fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury 
zgodnie z art. 81 ust 2 lit b) ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669 z późn. zm.). 
Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, 
w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą 
być publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach Facebook Organizatora.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych do celów podatkowych 
niezbędnych do rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
18. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z  przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
II. KLAUZULA INFORMACYJNA – sposób przetwarzania danych osobowych uczestników:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, 
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl
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1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, 
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

3. Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o dane 
przekazane przez uczestników (opiekunów artystycznych) na podstawie (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Zgłoszenie 
uczestnictwa stanowi formę umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w związku z udziałem 
w Konkursie, zasady którego określa niniejszy Regulamin. 

4. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowej tj. imię i nazwisko uczestnika – celem przyjęcia 
zgłoszenia, zakwalifikowania do odpowiednich grup wiekowych oraz wydania ewentualnych dyplomów dla 
laureatów. Przetwarzany będzie także wizerunek uczestników w związku z art. 81 ust 2 lit b) ustawy o prawie 
audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669 z późn. zm.)

5. Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych niniejszym Regulaminie 
jest dobrowolne, ale niezbędne celem zgłoszenia i udziału w konkursie. 

6. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu tj. 
upoważnieni pracownicy administratora czy jury oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, chyba, że niezbędny 
będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. Okres ten nie 
powinien być jednak dłuższy niż 2 lata od momentu pozyskania danych. 

8. Uczestnicy konkursu, lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 
Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.

9. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą 
także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

11. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się 
niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor 
Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie internetowej 
Miejskiego Domu Kultury w Bielsku–Białej, zakładka RODO. 

iod@mdk.bielsko.pl
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