
REGULAMIN KONKURSU PN. „WOLA MIŁOŚCI” 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pn. „Wola Miłości", zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Woli - oddział 
Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, 
NIP: 5251290392, REGON: 016387044, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs rozpocznie się w momencie opublikowania posta konkursowego na Facebook'u Muzeum Woli, 
Instagramie Muzeum Woli lub informacji o konkursie na stronie internetowej przez Organizatora i będzie 
trwać do 28.02.2021 r. do godz. 23:59. Informacja o wygranej zostanie przekazana nie później,  
niż 08.03.2021 r. do godz. 17:00. 

3. Celem Konkursu jest promocja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie są określone w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczest-
nika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu  
i akceptuje jego treść. 

2. Przebieg Konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien wysłać historię miłosną związaną z dzielnicą 
Wola na adres mailowy: muzeumwoli@muzeumwarszawy.pl. Uczestnik jest zobowiązany przesłać  
wraz z historią miłosną: 
1) skan oświadczenia stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu (dla osób niepełnoletnich) lub 

załącznik nr 2 do Regulaminu (dla osób pełnoletnich); 
2) skan oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu dotyczący zgody na przetwarzanie 

i publikację danych osobowych (w przypadku Autora, który nie ukończył 16 lat) lub załącznik nr 4 do 
Regulaminu (w przypadku Autora, który ukończył 16 lat). 

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do podania w e-mailu swojego imienia i nazwiska, a w przypadku 
wygranej, w osobnej wiadomości, adresu zamieszkania, na który zostanie wysłana nagroda. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwar-
zanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęły do 
wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, 
na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, a także że 
przysługuje im prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Zadanie konkursowe może mieć formę tekstu, komiksu lub fotostory. 

5. Wygrane historie zostaną opublikowana na stronie Muzeum Woli http://muzeumwoli.muzeumwarsza-
wy.pl, a link do niej zostanie opublikowany na profilach społecznościowych Muzeum Woli: https://www.-
facebook.com/muzeum.wola, https://www.instagram.com/muzeumwoli/. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fragmentów historii na profilach społecznościowych 
Muzeum Woli: https://www.facebook.com/muzeum.wola, https://www.instagram.com/muzeumwoli/. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania imion Uczestników, którzy wygrali Konkurs na profi-
lach społecznościowych Muzeum Woli: https://www.facebook.com/muzeum.wola, https://www.insta-
gram.com/muzeumwoli/. 

8. Kryterium oceny zadania konkursowego: interesująca historia, uwzględnienie w niej dzielnicy Wola. 

9. Konkurs jest moderowany. Treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawier-
ające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasa-
dy moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub raso-
wych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań stawianych przez Organizatora i któ-
rych treść nie będzie związana z tematem Konkursu, nie będą brane pod uwagę przez moderatorów. 

10. Zgłaszając historię konkursową, Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem oraz wyłącznym właścicielem 
praw autorskich i majątkowych lub posiada zgodę autora na historię zgłaszaną w Konkursie. Jednocześ-
nie Uczestnik oświadcza, że zarówno on, jak inne osoby, których wizerunek został utrwalony np. na foto-
story konkursowym, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie tych wizerunków w ramach Konkursu. Wszel-
kie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uc-
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zestnika, który wraz ze zgłoszeniem zdjęcia konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności w tym zakresie. 

3. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

− 1 nagroda: koszulki z projektem Maurycego Gomulickiego dla Was + wolski szalik; 
− 2 nagroda: książka "Rzeczy dzieją się w Warszawie" + wolski szalik’ 
− 3 nagroda: wolski szalik. 

2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora trzem Uczestnikom Konkursu, którzy w sposób najbard-
ziej ciekawy i odznaczający się kreatywnością, według oceny Komisji Konkursowej, wykonali zadanie 
konkursowe. 

3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi mailowej do nadesłanego zgłoszenia. 

4. O sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w formie wiadomości mailowej z konta Mu-
zeum Woli. 

4.        Postanowienia końcowe 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w 
przygotowanie i organizację Konkursu. 

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminu. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny  na profilu https://www.facebook.com/muzeum.wola, na którym ninie-
jszy Regulamin jest umieszczony w formie notatki i na stronie http://muzeumwoli.muzeumwarszawy.pl/. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów 
świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie narus-
zają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego 
opublikowania na profilu https://www.facebook.com/muzeum.wola i na stronie http://muzeumwoli.muze-
umwarszawy.pl/. 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie dla osób niepełnoletnich (licencja niewyłączna); 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dla osób pełnoletnich (licencja niewyłączna) ; 

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie dla osób, które nie ukończyły 16 lat (zgoda na 
przetwarzanie i publikację danych osobowych); 

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – oświadczenie dla osób, które ukończyły 16 lat (zgoda na 
przetwarzanie i publikację danych osobowych); 
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         Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

Ja, niżej podpisany/a _________________________________, zamieszkały/a w _________________  

( __-_____ ), przy ul. ____________________________________ , działając w imieniu i na rzecz mojego 
małoletniego syna / mojej małoletniej córki – ______________________________, zamieszkałego/łej w 
_________________( __-_____ )  przy ul. ___________________________________ –   którego/której, 

zgodnie z art. art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 
1359), jestem przedstawicielem ustawowym, niniejszym udzielam Muzeum Warszawy z siedzibą w War-
szawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) wpisanemu do rejestru instytucji kultury prowa-

dzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044, NIP: 
5251290392 niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do pracy 
literackiej mojego syna / mojej córki, pt. ________________________________________(dalej: 

„Praca”), zgłoszonej na konkurs literacki pn. „Wola Miłości” (dalej: „Konkurs“),  organizowany przez Mu-
zeum Woli – oddział Muzeum Warszawy, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy oraz jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, 

reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na 
każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, optycznych, ma-
gnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD 

(bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blu-Ray (bez względu na format), twar-
dych dyskach, pamięciach masowych;  

2) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci 

komputerowych, w tym sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również 
przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci 
urządzeń elektronicznych, w tym komputera; 

3) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację na-
ziemną oraz za pośrednictwem satelity; 

4) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

6) korzystanie z Pracy oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach pro-

mocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie. 

……………………………………….   ………………………………………… 
Miejscowość i data   Czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/prawnego/-ych 

opiekuna/-ów 

           

Załącznik nr 2 do Regulamianu 

Zgoda osoby pełnoletniej 



Ja, niżej podpisany/a ________________________________,  zamieszkały/a  w  _________________          

( __-_____ ),  przy ul. ____________________________________, niniejszym udzielam Muzeum War-
szawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) wpisanemu do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, RE-

GON: 016387044, NIP: 5251290392 niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani teryto-
rialnie licencji do pracy literackiej, pt. ___________________________________________ (dalej: „Pra-
ca”), zgłoszonej na konkurs literacki pn. „Wola Miłości” (dalej: „Konkurs“), organizowany przez Muzeum 

Woli – oddział Muzeum Warszawy, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, re-

prograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każ-

dym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, optycznych, magne-
tycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez 
względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blu-Ray (bez względu na format), twardych 

dyskach, pamięciach masowych;  
2) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci 

komputerowych, w tym sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również 

przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci 
urządzeń elektronicznych, w tym komputera; 

3) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację na-

ziemną oraz za pośrednictwem satelity; 
4) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym; 
6) korzystanie z Pracy oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach pro-

mocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie. 

……………………………………….   ………………………………………… 
Miejscowość i data     Czytelnie imię i nazwisko  



           Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) 
 na przetwarzanie i publikację danych osobowych autora  pracy w organizowanym  1

przez Muzeum Woli – oddział Muzeum Warszawy  
konkursie literackim pn. „Wola Miłości” 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora pracy, który nie ukończył 16 lat) 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………….. 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, dane kontaktowe: nr telefonu; e-mail)  

rodzic/opiekun prawny …………………………………………………………………………………………..   
(imię i nazwisko dziecka, wiek, e-mail, adres zamieszkania) 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu – Muzeum Woli – oddział Muzeum 
Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do reje-

stru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, 
REGON: 016387044; NIP: 5251290392 (dalej zwanym: „Organizator Konkursu”) moich danych osobo-
wych oraz danych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku dziecka,  

nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, adresu zamieszkania) w celach wynikających z organizacji 
Konkursu literackiego pt. „Wola Miłości” (dalej zwanym: „Konkursem”) zgodnie z Rozporządzeniem 
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). 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych  

i profilach w portalach społecznościowych Organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkur-
su, w szczególności informujących o jego wynikach. 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka utrwalo-

nego podczas rozstrzygnięcia Konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych  
i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) Organizatora Konkursu.  

IV. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie napisanej przez moje dziecko pracy konkur-
sowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, publikacji 
okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, 

Instagram) Organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną:  

 Zgodnie z art. 8 RODO zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło lat 16 i wyraziło na to 1

zgodę  
w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku. Jeśli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie 
przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadku, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzi-
cielską lub opiekę.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  (dalej zwane: RODO), Mu-

zeum Warszawy informuje, że w związku z udziałem w konkursie literackim „Wola Miłości”: 

1.   Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu, rodzica/opiekuna prawnego jest Muzeum Warszawy, 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezy-

denta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub 

listownie na adres korespondencyjny Administratora. 

3. Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) Administratora, a także  

w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.  

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 
umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opubliko-

wanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.  

6. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu, rodzica/opiekuna prawnego jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne dla udziału w Konkursie. 

7. Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przechowywane przez okres nie-

zbędny do realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych  
i mediach społecznościowych Administratora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe laureatów, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wizerunek utrwalony pod-

czas organizacji Konkursu oraz wręczania nagród, mogą być udostępniane na stronie internetowej Administrato-

ra oraz innych serwisach prowadzonych przez Administratora. 

9. Uczestnik Konkursu oraz rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych, danych swo-

jego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. Dane osobowe uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zauto-

matyzowany, w tym również w formie profilowania. 

11. Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun prawny jeśli uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy 

RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

……………………………………….   ………………………………………… 
Miejscowość i data        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 Uczestnika Konkursu  
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           Załącznik nr 4 do Regulaminu  

Zgoda autora  pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 2

w organizowanym  przez Muzeum Warszawy  
konkursie literackim pn. „Wola Miłości” 

 (formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora pracy, który ukończył 16 lat) 

Ja, niżej podpisany …………............................................................................................................................ 
(imię i nazwisko, wiek, e-mail; nr telefonu, adres zamieszkania) 

 ………............................................................................................................................................................... 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora  konkursu – Muzeum Woli – oddział Muzeum 
Warszawy z siedzibą w Warszawie,  Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, 

REGON: 016387044; NIP: 5251290392 (dalej zwanym: „Organizator Konkursu”) moich danych os-
obowych (imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania) w celach wynikających z organizacji 
Konkursu literackiego pt. „Wola Miłości” (dalej zwanym: „Konkursem”) zgodnie z Rozporządzeniem 

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). 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych na stronach internetowych  
i profilach w portalach społecznościowych Organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Kon-

kursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatora Konkursu mojego wizerunku utrwalonego pod-

czas rozstrzygnięcia Konkursu, którego będę uczestnikiem, na stronach internetowych  
i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) Organizatorów konkursu.  

IV. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie napisanej przeze mnie pracy konkursowej 
wraz z wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, publikacji okolicznoś-

ciowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) 
Organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

VI. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną:  

 Zgodnie z art. 8 RODO zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło lat 16 i wyraziło  2

na to zgodę w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku. Jeśli dziecko nie ukończyło 
16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadku, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca 
władzę rodzicielską lub opiekę.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  (dalej zwane: RODO), Mu-

zeum Warszawy informuje, że w związku z udziałem w konkursie literackim „Wola Miłości”: 

1.    Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu, rodzica/opiekuna prawnego jest Muzeum Warszawy, 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Pre-

zydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044. 
2.    Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub 

listownie na adres korespondencyjny Administratora. 

3.    Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) Administratora, a także w cela-

ch archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.  

4.    Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 
umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opubliko-

wanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. 

5.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.  

6.    Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu, rodzica/opiekuna prawnego jest dobrowolne, przy 

czym niezbędne dla udziału w Konkursie. 

7.    Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przechowywane przez okres nie-

zbędny do realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych  
i mediach społecznościowych Administratora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

8.    Dane osobowe laureatów, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wizerunek utrwalony pod-

czas organizacji Konkursu oraz wręczania nagród, mogą być udostępniane na stronie internetowej Administra-

tora oraz innych serwisach prowadzonych przez Administratora. 

9.    Uczestnik Konkursu oraz rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych, danych swo-

jego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10.Dane osobowe uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zautoma-

tyzowany, w tym również w formie profilowania. 

11.Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun prawny jeśli uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy 

RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

……………………………………….   ………………………………………… 
Miejscowość i data        Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
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