
 

Regulamin  Konkursu Songwriter Poszukiwany 
 

 

§ 1. Organizatorem Konkursu Songwriter Poszukiwany jest: 

-  Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4. 62-050 Mosina. Telefon: 61 8 132 909,  

e-mail: mok@kultura.gmina.pl. 

-  Mosińska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 4. 62-050 Mosina. Telefon: 61 8 132 332, 

e-mail: biblioteka@bibliotekamosina.pl. 

§ 2. Konkurs ma charakter otwarty bez ograniczeń wiekowych.  

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

1. Uczestnicy mogą zgłosić tylko jeden tekst piosenki. 

2. Do Konkursu można zgłaszać tylko teksty oryginalne, nigdzie niepublikowane. 

3. Utwór nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać 

uczuć religijnych oraz moralności ani naruszać niczyich dóbr osobistych. 

4. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone teksty, co do których zaistnieje 

uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne. 

§ 4. Zasady Konkursu: 

1. Uczestnicy przesyłają własny tekst piosenki do dnia 30.04.2021 r. w formie 
elektronicznej na adres mailowy: maciej@kultura.gmina.pl 

W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs Songwriter Poszukiwany”. 

2. Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim: 

            • imię i nazwisko autora słów 

            • dane kontaktowe wraz z numerem telefonu 

            • tekst piosenki 

§ 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

§ 6. Teksty podlegać będą ocenie profesjonalnego Jury.  

§ 7. Oświadczenia uczestnika 

1. Uczestnik oświadcza, że zgłaszając swoją kandydaturę do konkursu jednocześnie wyraża 
zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach konkursowych. 

2. Uczestnik oświadcza, że jest się autorem nadesłanej pracy oraz wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie tekstu przez organizatorów, według potrzeb 
wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów 

promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z informacją na temat przetwarzania jego danych 

osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej. 

§ 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów, a sprawy 
nieuregulowane niniejszym regulaminem również rozstrzygają Organizatorzy. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA:  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż: 
 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 
Mosina. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: mok@kultura.gmina.pl 

oraz Mosińska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina. Kontakt z administratorem jest możliwy 
także za pomocą adresu mailowego: biblioteka@blibliotekamosina.pl 

2. Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Aleksandra 
Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@eduodo.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w celach promocyjnych oraz kontaktowych, a także w związku z realizacją zadań konkursowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego 

dane osobowe,   

c) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka oraz biblioteki, lokalna prasa oraz 

portale społecznościowe.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt. 
3, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z ustawy o przepisach archiwalnych lub innych przepisach 
prawa.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:   
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie  art. 17 oraz  art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować 
się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu 

ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE,  

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
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