
OLZA MUSIC SHOW 2019
konkurs dla wokalistów i zespołów muzycznych

Regulamin Konkursu:

§1

Organizatorami  Konkursu  są  Cieszyński  Ośrodek  Kultury  „Dom  Narodowy”  oraz  Kulturni  a  Společenské 
Středisko „Střelnice” w Czeskim Cieszynie.

§2

Na podstawie art. 1 ust.1, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności  
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),  § 2 pkt. 2 i § 6 pkt. 4 Statutu Ośrodka Kultury „Dom 
Narodowy” nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr – XXVIII/288/13 z dnia 31.01.2013 r, Organizator  
Konkursu Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” organizuje Konkurs, którego celem jest:
- prezentacja, popularyzacja kultury muzycznej Polski i Czech
- stwarzanie wykonawcom amatorom warunków do prezentacji estradowych,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej wykonawców.
- kształtowanie postaw pozytywnego współzawodnictwa wśród uczestników.

§3

Konkurs  ma  zasięg  transgraniczny.  Przeznaczony  jest  dla  amatorów (solistów  i  zespołów  muzycznych)  – 
mieszkańców Polski i Republiki Czeskiej, którzy ukończyli 10 lat.

§4
Zasady uczestnictwa:
 uczestnik  przygotowuje  2  utwory  konkursowe,  przy  czym  jeden  musi  pochodzić  z  repertuaru 

dowolnego  wykonawcy  /  autora  czeskiego  (w  przypadku  uczestnika  z  Polski)  lub  dowolnego 
wykonawcy/autora  polskiego  (w  przypadku  uczestnika  z  Republiki  Czeskiej),   drugi  utwór  jest 
dowolny,

 długość każdego utworu nie może być dłuższa niż 2 minuty (120 sekund),
 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie karty zgłoszeń  na adres e-mail 

norman@domnarodowy.pl lub dostarczenie do siedziby COK „Dom Narodowy” w terminie 
do 22 kwietnia 2019 r 

 przyniesienie materiału dźwiękowego (2 piosenki konkursowe) w pliku mp3 do siedziby 
organizatora w dniu konkursu

  prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności
 organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występów,

Ocena:
• prezentację będzie oceniać kompetentne Jury powołane przez organizatora, które na bieżąco będzie 

komentować występy uczestników,
• organizator  przewiduje  nagrody  rzeczowe  lub  pieniężne  dla  najciekawszych  prezentacji.  Ponadto 

najlepsi uczestnicy będą mogli zaprezentować się szerszej publiczności w trakcie Święta Trzech Braci
Miejsce i termin:
- Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn
- 25 kwietnia 2019 r., godz. 16.00

§5

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, których strukturę określa się w Karcie Zgłoszenia jest  
art. 5, art. 6 ust. 1 lit. a – f, art. 7 - 9 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  

mailto:norman@domnarodowy.pl


sprawie  swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

§6

Organizator,  jako Administrator,  w przypadku uczestnictwa w konkursie  osób w wieku poniżej  16 lat  jest 
zobowiązany do uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od rodziców lub opiekunów prawnych.  
Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  tych  osób  jest  art.  8  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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z  
późn. zm.). 

§7

Organizator przewiduje możliwość przetwarzania danych w postaci obrazu, którego celem będzie kreowanie i  
promocja pozytywnego wizerunku COK ”DN” zgodnie z § 6 pkt. 12 Statutu Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” 
nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr – XXVIII/288/13 z dnia 31.01.2013 r. Jeśli  Administrator w 
ramach organizowanego Konkursu przewiduje przetwarzanie danych w postaci wizerunku (zdjęcia, rejestracja 
obrazu  z  wydarzenia),  a  następnie  ich  udostępnianie,  upublicznianie  lub  rozpowszechnianie  w  mediach  
elektronicznych  i  edycji  wydawnictw,  to  na  powyższe  formy  przetwarzania  danych  wizerunkowych,  jest  
zobowiązany do uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku od uczestników, 
rodziców lub opiekunów prawnych. Takie przetwarzanie jest możliwe, jeśli będzie zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a  
oraz z art. 7 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  (ogólne rozporządzenie  o  ochronie  
danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

§8

Wypełniając obowiązek informacyjny Organizator, stosownie do art. 12 i art. 13 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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z  
późn. zm.) komunikuje uczestnikom prawa osoby, której dane dotyczą.  

§9

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana/Dziecka  danych  osobowych  -  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 
r., Nr 119, s. 1),  zwanego dalej w skrócie  „RODO”  oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:
I.  ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana/Dziecka  jest  CIESZYŃSKI  OŚRODEK  KULTURY  “DOM 
NARODOWY”, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Telefon: +48 33 
851 07 11
e-mail:  sekretariat@domnarodowy.pl
adres WWW: www.domnarodowy.pl

II.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.



Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  w 
sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych,  w  następujący  sposób  pod  adresem  poczty  
elektronicznej: iod@domnarodowy.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.  CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań i celów CIE-
SZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - DOM NARODOWY w Cieszynie, Rynek 12, 43-400 Cieszyn, które prze-
twarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielo-
nej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CIESZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY - DOM NARODOWY 
w Cieszynie.
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - DOM NARODOWY w 
Cieszynie
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcze-
śniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Przetwarzanie  Pani/Pana/Dziecka  danych  osobowych  odbywa  się  w  szczególności  na  podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  
UE  L  z  04.05.2016  r.,  Nr  119,  s.  1  z  późn.  zm.)  -  RODO.  Ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493 z późn. zm.); ustawy z 
dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 z późn. zm.).  rozporządzenie  
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania 
kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla  
których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 1999 nr 
26, poz. 234 z późn. zm);  
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:
1.i.1.Realizacja  przysługujących  Administratorowi  uprawnień,  bądź  spełnienie  przez  Administratora 
obowiązków określonych przepisami prawa (Art. 6.1 lit. c).
1.i.2. Wykonanie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy 
publicznej przez Administratora (Art. 6.1 lit. e). 
1.i.3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed 
zawarciem umowy (Art. 6.1 lit. b).
1.i.4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie 
(Art. 6.1 lit. a).

IV.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana/Dziecka 
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające  na zlecenie  organów władzy  publicznej,  w zakresie  i  w celach,  które  wynikają  z  przepisów 
powszechnie  obowiązującego  prawa  oraz  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów 
podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 

V.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po  spełnieniu  celu,  dla  którego  Pani/Pana/Dziecka  dane  zostały  zebrane,  mogą  one  być 

przechowywane  jedynie  w  celach  archiwalnych,  przez  okres,  który  wyznaczony  zostanie  przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  
jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych, 



4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych,
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych,
a ponadto,  posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana/Dziecka 
danych.

VII.  PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest  wyrażenie zgody,  zawsze ma Pani/Pan 
prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie  
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych do momentu jej  
wycofania.

VIII.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie  
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.  INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Pani/Pana/Dziecka  może  być  wymogiem  ustawowym, 
umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
1) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, 

nie  będziemy  mogli  zrealizować  zadania  ustawowego,  co  może  skutkować  konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

2) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie  
będziemy mogli wykonać takiej umowy.

3) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich 
lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana/Dziecka  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym 
profilowaniu.



OLZA MUSIC SHOW 2019
K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A

Imię i nazwisko/nazwa zespołu…………………………………………………………………………………………………………………………

adres:

…………………………………………………………………………………………………................................................................telefo

n kontaktowy: ……………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………… 

Program prezentacji:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Potrzeby techniczne…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bliższe informacje:
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, Cieszyn, e-mail: norman@domnarodowy.pl 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie OLZA MUSIC SHOW 2019 jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu 
OLZA MUSIC SHOW 2019.

ZGODY:

KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon, adres, e-mail): 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informuję, że: 
1.  Podając  dane  dodatkowe  wyraża  /  nie  wyraża*  Pani/Pan  zgodę  na  ich  przetwarzanie  dla  potrzeb 
niezbędnych do uczestnictwa w organizowanym Konkursie dla wokalistów i zespołów muzycznych pn. OLZA 
MUSIC SHOW 2019.  
2.  Pani/Pana  dane  dodatkowe  przetwarzane  będą  tylko  w  celu  usprawnienia  kontaktu  COK  -DN 
rozpatrującego  kartę  uczestnictwa  i  udziału  w  organizowanym  Konkursie  dla  wokalistów  i  zespołów 
muzycznych pn. OLZA MUSIC SHOW 2019.
3.  Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność  z  prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

……….……..................................................................................
Data i podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego*       

* niepotrzebne skreślić

mailto:norman@domnarodowy.pl


KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie i publikowanie wizerunku w celu promocji, kreowania pozytywnego 
wizerunku i prowadzenia działalności w mediach elektronicznych i w edycji wydawnictw.
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzy-
stanie mojego wizerunku przez CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY” z siedziba przy Rynek 
12, 43-400 Cieszyn zarejestrowanego podczas eventów, uroczystości, spotkań i zebrań, imprez i konkursów, 
zawodów sportowych i wycieczek w celach związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności kul-
turalnej, a także promocją, marketingiem i budowaniem pozytywnego wizerunku COK – DN Cieszyn. 
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa, wydawnictwa biuletynów, kolportaż materia-
łów, nagrania dźwięku i obrazu, strona na portalach społecznościowych (typu: Facebook),  gazetka (biuletyn),  
tablica ścienna (ogłoszeniowa). Równocześnie informujemy, iż zdjęcia i  inne formy zapisu elektronicznego 
mogą być przekazywane do instytucji i podmiotów takich jak organy i jednostki samorządu terytorialnego.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich, ani mojego dziecka 
dóbr osobistych zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego, ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapozna-
łem/am się z powyższą treścią w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest  CIESZYŃSKI OŚRODEK 
KULTURY “DOM NARODOWY” z siedziba przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn . 
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/-a, 
iż  przysługują mi prawa:  wglądu w swoje dane,  ich poprawiania,  żądania zaprzestania ich przetwarzania,  
wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie  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 przepły -
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr  
114. poz. 493),

3.Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880) i/lub Usta-
wa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24) – jeśli wizerunek będzie publikowany 
w prasie, mediach określonego wydawcy posiadającego status osoby prawnej.

4.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).
5.§ 6 pkt.  12 Statutu Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr – 

XXVIII/288/13 z dnia 31.01.2013 r

………………………..........................................................
   (data i  podpis osoby powierzającej swoje dane 
osobowe/uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)*

 *niepotrzebne skreślić


