MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO W ŻARACH
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2; 68-200 Żary; tel. 68 3638370,
NIP:928-20-777-50, REGON:081132431,
www.muzeumzary.pl; e-mail: muzeum@muzeumzary.pl

REGULAMIN AKCJI
„230 słów o Konstytucji 3 Maja”
1. Organizator akcji: Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.
2. Adres Organizatora: pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 68 - 200 Żary.
3. Uczestnicy akcji: mieszkańcy powiatu żarskiego i żagańskiego, bez ograniczeń
wiekowych.
4. Temat akcji: zdjęcie, na którym widoczna będzie kartka A4 ze słowem lub kilkoma
słowami, przydzielona przez Organizatora. Zdjęcia można wykonać według własnego
pomysłu i w dowolnej aranżacji, np. kartka trzymana przez uczestnika /- ów/ lub
umieszczona w dowolnym miejscu na terenie miasta. Słowo /- a/ na zdjęciu muszą być
czytelne.
Kartkę można otrzymać na kilka sposobów:
1) przyjdź po nią do Muzeum,
2) zadzwoń lub napisz, a wyślemy Ci na e-mail,
3) zadzwoń lub napisz, a wyślemy Ci pocztą tradycyjną.
5. Liczba zdjęć: jedno zdjęcie.
6. Format zdjęć: JPG, TIFF, PNG.
7. Gdzie wysłać: e-mail: k.krasowska@muzeumzary.pl lub dostarczyć na nośnikach
danych - pendrive lub płyta CD-R, do siedziby Muzeum w zamkniętej kopercie.
UWAGA!
Nadesłane lub dostarczone zdjęcie prosimy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, tylko
imieniem, pseudonimem lub wpisać autor anonimowy, co oznacza, że jeśli chcesz wziąć udział
w akcji nie ujawniając swoich danych – możesz to zrobić.
Przykłady
Autor zdjęcia: Anna Nowak, lub
Autor zdjęcia: Bartek, lub
Autor zdjęcia: Natka, lub
Autor zdjęcia: anonimowy

8. Termin nadsyłania zdjęć: 27 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 lub do „wyczerpania
kartek”.
9. Nagrody: wśród uczestników akcji rozlosujemy upominki, a także przekażemy nagrodę
dla uczestnika akcji, którego zdjęcie otrzyma najwięcej polubień w poście
umieszczonym na stronie facebookowej Muzeum Żary.
1) Losowanie odbędzie się 4 maja ok. godz. 10:00. Transmisję z losowania
umieszczona zostanie na stronie facebookowej.
2) Zdjęcia z akcji będzie można lajkować do 31 maja 2021 r. do godz. 15:00.
Zwycięzcę ogłosimy 1 czerwca 2021 r.
10. Organizator wykona odbitki prac fotograficznych i stworzy wystawę czasową.
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11. Uczestnik akcji „230 słów o Konstytucji 3 Maja”, biorąc w niej udział wyraża zgodę na
udostępnienie swoich danych osobowych przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
w Żarach, Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail inspektor.odo.zary@wp.pl lub pisemnie na adres Muzeum Pogranicza
Śląsko-Łużyckiego w Żarach, Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2.

12. Uczestnik akcji oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.
13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 36 38 370.

Klauzula informacyjna RODO:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, pl. Kard.
S. Wyszyńskiego 2; 68-200 Żary (MPŚŁ Żary).
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27.04.2016, dalej RODO.
Administrator udostępnia dane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. Administrator nie
przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Wszelkie uwagi można kierować do Inspektora Danych Osobowych MPŚŁ Żary –
inspektor.odo.zary@wp.pl lub pisemnie na adres Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach,
Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Szczegółowa polityka ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.muzeumzary.pl.

/−/ Małgorzata Cegielska
Dyrektor Muzeum
Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
w Żarach

