KONKURS: „ ODWIEDŹ WYSTAWĘ ZOSTAW BILET WSTĘPU I WYGRAJ MUZEALNY ZESTAW UPOMINKÓW

REGULAMIN:
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Centrum
Edukacji Muzealnej
ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, kontakt: tel. 508 091 745
e-mail: edukacja@mueumbiala.pl
§ 2. CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie wiedzy o historii miasta Biała Podlaska z okresu XX – lecia międzywojennego.
2. Popularyzacja wystawy: „Lata 20... Lata 30... Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym” udostępnianej
w przestrzeniach wystaw czasowych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – oficyna zachodnia od
21.11.2020 do 31.03.2022 roku.
§ 3. UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która co najmniej w dniu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie,
spełnia następujący warunek:
§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumbiala.pl, fanpage’u na Facebooku, mediach
społecznościowych oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz w lokalnej prasie.
2. Konkurs trwa od 21 listopada 2021 roku do 27 lutego 2022 roku.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest odwiedzenie w podanym w regulaminie konkursu czasie wystawy czasowej i
zachowanie biletu wstępu na wystawę.
4. Zachowany przez Uczestnika bilet wstępu jest warunkiem udziału w Konkursie. Na odwrocie biletu należy podać swoje
dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego numer telefonu
rodzica/opiekuna prawnego
5. Wypełniony bilet należy wrzucić do przeznaczonej do tego celu, oznaczonej i umieszczonej w przestrzeni wystawy: „Lata
20... Lata 30... Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym” kasety.
6. Bilety wstępu na wystawę zgłoszone do udziału w Konkursie wezmą udział w losowaniu nagród.
§ 5. NAGRODY
1. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wylosowane trzy zestawy muzealnych upominków oraz atrakcyjne nagrody
książkowe.
2. Losowanie nagród odbędzie się 8 marca 2022 roku o godz. 10:00 przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora
na wystawie czasowej.
3. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumbiala.pl,
fanpage’u na Facebooku, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz w
lokalnej prasie.
§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych),
zwanym dalej RODO a ich administratorem jest Organizator konkursu.
b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 604 292 696, e-mail: info@dn.net.pl.
c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach organizacyjno - promocyjnych
konkursu.
d) Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
e) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie i
możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy lub osobisty z Organizatorem konkursu.
f) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g ) Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub
przez okres 1 miesiąca od zakończenia konkursu.

