
Regulamin projektu- Historie Mówione - niezwykłe opowieści zwykłych ludzi. 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem projektu Historie Mówione. „Niezwykłe opowieści zwykłych ludzi” jest 

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7B, 44-186 Gierałtowice, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Gierałtowic  

Uczestnik projektu powinien podpisać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie (publikację) przesłanego nagania, 

brak podpisanych zgód uniemożliwi wykorzystanie nagrania w projekcie. 

3. Celem projektu jest nagranie filmiku (dowolnym medium) o maksymalnej długości do 

5 min, przesłanie na adres: konkurs@gok.gieraltowice.pl  do 30 września 2022. 

4. Tematyka nagrań może ukazywać niezwykłą pasję, talent, umiejętność czy 

wykonywany zawód. Może dotyczyć różnych opowieści i anegdot, które związane są  

z historią i przeszłym życiem gminy Gierałtowice, czy osób z nią związanych.  

5. Najciekawsze nagrania zostaną opublikowane na stronie www.gok.gieraltowice.pl  

w  mediach społecznościowych – na profilu Facebook GOK Gierałtowice. 

6. Autorom najciekawszych nagrań zostaną przekazane drobne upominki. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

7. Przystępując do projektu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia projektu. 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

8. Uczestnik zgłaszając nagranie do projektu oświadcza, że: ma pełne prawo do 

rozporządzania nagraniem zgłoszonym do projektu, które nie jest ograniczone na 

rzecz osób trzecich; a osoby utrwalone w nagraniu, których zgoda jest konieczna do 

ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na 

umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 

9. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez 

uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich 

publicznej emisji w celach promocji, dlatego nadesłane nagrania nie mogą być 

zabezpieczane przed przegrywaniem. 

 

 

 

 
 
 
 



ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE HISTORIE MÓWIONE. 

                                  

W związku z uczestnictwem w PROJEKCIE HISTORIE MÓWIONE organizowanym przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Gierałtowicach: 

□ Wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka 

…..........................................………………...................………………………...... lat .................. niezbędnych dla 

uczestnictwa w projekcie. 

□ Wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na publikację wizerunku mojego / mojego dziecka na stronach internetowych Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gierałtowicach, w prasie oraz na profilu facebook.   

 

miejscowość i data................................... 

................................................................... 

   (czytelny podpis/ podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 
Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich 
udzielenia uniemożliwi udział w projekcie. 
 
Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. W związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe; 
- prawo żądania usunięcia Państwa danych; 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego 
organu nadzorczego); 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa 
zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
Zostałam/zostałem poinformowana/y, iż został powołany inspektor danych osobowych kontakt:: iod@gok.gieraltowice.pl   

Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach: 
-realizacji i organizacji projektu zgodnie z regulaminem, 
-informacyjnych  
- promocji projektu oraz GOK w Gierałtowicach w mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz prasie. 
Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat. 
 

 

 

                                                                   ................................................................... 

   (czytelny podpis/ podpis przedstawiciela ustawowego) 


