Regulamin Konkursu DZIEŃ PSZCZOŁY 2018

1. Konkurs DZIEŃ PSZCZOŁY skierowany jest do dzieci w wieku 2-7 lat, które w dniu wydarzenia p.n.
„Dzień Pszczoły Miodnej” odwiedzą Śląski Ogród Zoologiczny.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o pszczołach wśród dzieci.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniu 12.08.2018r. przyjść do Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w przebraniu pszczoły.
4. Przebrania powinny być wykonane własnoręcznie lub z pomocą rodziców.
5. Rejestracja uczestników będzie miała miejsce w dniu wydarzenia, bezpośrednio przed
rozstrzygnięciem konkursu. Rejestracja będzie polegała na wypełnieniu karty zgłoszeniowej
(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
6. Podczas rejestracji, każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer uczestnika konkursu,
który wpisany zostanie na kartę uczestnictwa.
7. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie kategorie wiekowe – „pszczółki” (dzieci w wieku 2-4 lat)
oraz „pszczoły” (dzieci w wieku 5-7 lat).
8. Rozstrzygnięcie konkursu polegało będzie na prezentacji strojów pszczół przez poszczególnych
uczestników.
9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury konkursowe, które będzie zwracać uwagę
na pomysłowość przebrania.
10. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu konkursu po prezentacji ostatniego z uczestników.
11. W każdej grupie wiekowej przyznane zostanie jedna nagroda główna oraz jedno wyróżnienie,
w skład, których wchodzić będzie odpowiednio:
a. Nagroda główna: Gra edukacyjna, książka ,,Wszystko o pszczołach”, oraz
wydawnictwa ZOO.
b. Wyróżnienie: Książka, wydawnictwa zoo.
12. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe podziękowania uczestnictwa w konkursie.
13. Strój każdego z uczestników zostanie sfotografowany. Ze zdjęć utworzona zostanie galeria, która
opublikowana będzie na stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
14. Nagrody, o których mowa w punktach 11 i 12 zostaną wręczone zwycięzcom w dniu konkursu,
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.
15. Organizatorem Konkursu jest Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie przy Promenadzie
Gen. Jerzego Ziętka 7. Wskazówki dotyczące dojazdu do zoo dostępne są na stronie
internetowej: http://zoo.silesia.pl/dojazd-do-zoo.
16. Osoby zgłaszające się do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych jest
Śląski Ogród Zoologiczny przy Promenadzie Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej
dołączonej do zgody na przetwarzanie danych.
17. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1.

Konkurs

DZIEŃ PSZCZOŁY 2018

KARTA UCZESTNICTWA

Numer uczestnika

Imię i nazwisko dziecka

Wiek dziecka

Rodzic/osoba odpowiedzialna
Telefon
Adres e-mail

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem Konkursu.

……………………………………………………
Miejsce i data

……………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Konkurs „Dzień Pszczoły 2018”

Ja niżej podpisany/na……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
oświadczam dobrowolnie, że wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka tj. imię i nazwisko, wiek, wizerunek w celu realizacji Konkursu „Dzień
Pszczoły 2018” przez administratora danych osobowych tj. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
przy promenadzie Gen. J. Ziętka 7 41-500 Chorzów.
Na podstawie art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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.
(dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej
przed jej cofnięciem.
Przyjmuję ponadto do wiadomości, że posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO) w przypadku, gdy przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

……………………………..
(data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Konkurs „Dzień Pszczoły 2018”

Ja niżej podpisany/na……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
oświadczam dobrowolnie, że wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych
osobowych tj. imię i nazwisko, telefon, adres email w celu realizacji Konkursu „Dzień Pszczoły 2018”
przez administratora danych osobowych tj. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy promenadzie
Gen. J. Ziętka 7 41-500 Chorzów.
Na podstawie art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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.
(dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Przyjmuję ponadto do wiadomości, że posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO) w przypadku, gdy przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

……………………………..
(data, czytelny podpis)

Szanowni Państwo,
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującym od 25
maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Śląski Ogród
Zoologiczny w Chorzowie ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów, Waszych danych
osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów.
Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl, lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zadań Śląskiego Ogrody
Zoologicznego to w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,
numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:
• zawierania i realizacji łączącej nas umowy,
• realizacji obowiązków Śląskiego Ogrodu Zoologicznego przewidzianych prawem, w tym
w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz
dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych
i procesów sądowych,
• uzasadnionego interesu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego (marketing bezpośredni), prowadzenia monitoringu w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób, zwierząt oraz mienia,
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych
w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy
świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów
internetowych). Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich
środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe.
Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
Śląski Ogród Zoologiczny zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa,
zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Śląski Ogród Zoologiczny, wyłącznie
przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz
przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie
przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu
ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z
obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia

skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania
od administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 usunięcia swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto,
 posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze
mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych
do momentu jej wycofania.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.

…………………………………….
(data i czytelny podpis)

