
REGULAMIN 

 

54. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

BRENNA 2022 

 

 

 

Przegląd jest imprezą mającą na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających 

w środowiskach wiejskich. 

Miejsce przeglądu: Amfiteatr w Brennej Centrum – Park Turystyki, ul. Malinowa 2b 

Termin przeglądu: 9  i 10 lipca 2022 

14 lipca (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie ROK w Bielsku-Białej odbędą się konsultacje z instruktorami 

oraz wręczenie nagród i dyplomów.  

Współorganizatorzy: 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8; 43-300 Bielsko-Biała; 

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77; 43-483 Brenna  

W razie wątpliwości i pytań można je zgłaszać na adres e-mail: folklor.rok.bb@gmail.com. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły z terenu województwa śląskiego, mające siedziby na wsi lub 

prezentujące folklor terenów wiejskich. 

2. Instytucja lub stowarzyszenie może zgłosić do udziału w przeglądzie maksymalnie 2 zespoły. W 

przypadku większej liczby zespołów sugerujemy przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. 

3. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły składające się z osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 

roku życia.  

4.  Przegląd obejmuje: 

- grupy śpiewacze, 

- kapele, 

- zespoły regionalne,  

- grupy folkowe. 

 

5. Organizatorzy przeglądu zachęcają uczestników do przygotowania programów prezentujących rodzimy 

folklor, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych form folkloru w zakresie pieśni, muzyki i tańca będących 

cennym dziedzictwem kulturowym każdej grupy etnograficznej.  

 

6. Do udziału w Przeglądzie nie dopuszcza się zespołów występujących przy akompaniamencie keyboardu 

oraz wykorzystujących playback lub półplayback. 

7. Czas trwania występu grup śpiewaczych i kapel jest ograniczony do 10 minut, a zespołów regionalnych do 

30 minut. Zespół może liczyć maksymalnie 40 osób wraz z kierowcami. 

folklor.rok.bb@gmail.com.


8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia oraz podpisanie 

oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji, promocji i rozliczenia przeglądu. Załącznik nr 1 i 2 

wypełnia kierownik/opiekun w imieniu zgłaszanej grupy. Kierownik/opiekun grupy zobowiązany jest do 

zebrania od członków zespołu zgód na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku przez ROK w 

Bielsku-Białej oraz Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w ramach 53. Wojewódzkiego 

Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2022. W przypadku niepełnoletniego uczestnika 

kierownik pobiera zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku braku zgody na 

wykorzystanie wizerunku kierownik grupy zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatorów. 

Organizatorzy informują, że w razie kontroli organów nadrzędnych zwrócą się z prośbą do kierownika 

zespołu o udostępnienie zebranych zgód i oświadczeń od członków zespołu. 

9. Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

10.  Formularze oraz Regulamin Przeglądu jest do pobrania na stronie www: rok@rok.bielsko.pl. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2) należy przesłać na 

adres: 

a)  Regionalny Ośrodek Kultury 

ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała 

w terminie do dnia 28 czerwca 2022 roku, przy czym decydująca jest data wpływu do Współorganizatora, 

nie zaś data stempla pocztowego, 

b)  na e-mail: folklor.rok.bb@gmail.com. 

 

11. Uczestnictwo w Przeglądzie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

 

12.  Koszty transportu zespół pokrywa we własnym zakresie. 

 

13. O dniu i godzinie występu zespół zostanie poinformowany przez Współorganizatora po nadesłaniu 

zgłoszenia. Ewentualne sugestie co do terminu występu mogą zostać uwzględnione tylko w przypadku, 

kiedy nie będzie to ze szkodą dla długości i atrakcyjności programu imprezy. 

14. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decydują organizatorzy, biorąc pod uwagę 

kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy dorobek zespołu. 

Przebieg Przeglądu i nagrody: 

 

15. Wszystkie zespoły w poszczególnych kategoriach oceniać będzie komisja artystyczna (dalej jako Jury) 

złożona ze specjalistów z zakresu folkloru, muzyki i choreografii.  

16. Jury będzie oceniać występy zespołów według następujących kryteriów: umiejętności zbudowania 

widowiska, sposób jego realizacji i wierność przekazu w zakresie: repertuaru pieśniowego zachowującego 

ludową stylistykę regionu i ludowy sposób wykonania, tradycyjnego składu kapeli i stylistyki gry zgodnej z 

ludową tradycją regionu, doboru ludowego tańca do tematu  widowiska, zachowującego  tradycyjną  

stylistykę, tempo kroków oraz figur choreograficznych oraz tradycyjnego stroju ludowego, estetyki przekazu 

scenicznego w zakresie wybranego tematu. 

17. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Są ostateczne i nie przysługuje od niej odwołania.  

18. Jury ma prawo zdyskwalifikować Uczestników za nieprzestrzeganie Regulaminu oraz niewłaściwe 

zachowania poza konkursowymi prezentacjami.  
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19. Nagrodami za wygraną w Przeglądzie są nagrody pieniężne (przy czym wydanie Nagrody pieniężnej jest 

możliwe wyłącznie w formie przelewu bankowego, podanego na nr rachunku bankowego podanego w 

Oświadczeniu Uczestnika.) 

20. Nagrody będą ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. 

Dane osobowe: 

21. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Współorganizatorów określone są w Klauzuli 

informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu. 

22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia udział w 

Przeglądzie.  

Postanowienia końcowe: 

 

23. Prawa i obowiązki Współorganizatorów oraz Uczestników są określone wyłącznie w Regulaminie. 

 

24. Każdy z Uczestników ma prawo zwrócenia się do Współorganizatorów z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

Regulaminu.  

 

Osobą do kontaktu jest: 

Dariusz Kocemba, nr tel.: 514-059-009, e-mail: folklor.rok.bb@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Klauzula informacyjna  
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego 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 („RODO”), informujemy, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul 1 Maja 8, 43-300 
Bielsko-Biała, Regon: 000283222. 
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu tel.(33) 822-05-93 lub adresem e-mail: 
rok@rok.bielsko.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
pod numerem telefonu (33) 822-05-93 lub adresem e-mail: iod@rok.bielsko.pl,                                                                                                                                                           
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:  
a. związanych z realizacją Przeglądu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
b. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub 
dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiać będzie 
uczestnictwo w Przeglądzie.  
5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków 
wynikających z poszczególnych przepisów prawa - do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku 
prawnego ciążącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - do czasu jej wycofania lub z chwilą 
jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń. 
6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie 
koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub 
audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z zawartą umową, tj. 
podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, 
dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, 
instytucje finansowe). 
Dane osobowe mogą zostać również przekazane do właściwej instytucji finansującej (Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej) 
celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków.  
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 
9. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana/Pani przekonaniu, 
przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. 
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu  
i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1.  

KARTA ZGŁOSZENIA 

54. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH BRENNA 2022 

1. Nazwa grupy, kategoria (kapela, grupa śpiewacza, zespół regionalny) oraz skąd grupa pochodzi:  

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

2. Rok powstania zespołu: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Nazwa placówki, przy której zespół działa (dokładny adres, numer tel., e-mail):  

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

4. Imię i nazwisko kierownika zespołu (adres, numer tel., e-mail):  

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

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

Imię i nazwisko choreografa, kierownika kapeli lub akompaniatora:  

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

5. Ilość członków zespołu wraz z kierowcą: …………………………………………………………………………………………………  

6. Czas trwania programu: ………………………………………………………………………………………………………………………….  

7. Charakterystyka prezentowanego programu (tytuły programu, melodii, pieśni…):  

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

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

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

8. Informacja o zespole:  

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

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

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

9. Ewentualne uwagi dla organizatorów (dzień występu oraz ew. godzina):  

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

 

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

data i podpis dyrektora placówki delegującej                                                                  podpis kierownika zespołu 

 



Załącznik nr 2 

 

ZGODA 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(wypełnia w imieniu Zespołu jego reprezentant, np. kierownik) 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów 

Artystycznych w Brennej i akceptuję jego warunki 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wielokrotne wykorzystywanie  

i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie przebiegu Przeglądu za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych  

i mediach społecznościowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji, w celu promowania działalności Regionalnego 

Ośrodka Kultury, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na jego 

zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Wizerunek może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora praw pokrewnych do wykonań konkursowych na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

□ Oświadczam, iż posiadam pisemne oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych indywidualnych 

uczestników niepełnoletnich biorących udział w przeglądzie, dotyczące akceptacji regulaminu Przeglądu, 

udziału w przeglądzie, przetwarzania danych na potrzeby przeglądu oraz wykorzystania wizerunku  

i artystycznych wykonań, na dowód czego je przedkładam. 

 

              Miejscowość, data          Czytelny podpis nauczyciela/kierownika zespołu 

 

 

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

 

□ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości (media tradycyjne i elektroniczne, portale 

społecznościowe) mojego imienia i nazwiska jako nauczyciela/kierownika zespołu 

    

   Miejscowość, data          Czytelny podpis nauczyciela/kierownika zespołu 

 

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

 



 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Wojewódzkiego 

Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej w celu przeprowadzenia i realizacji Przeglądu 

 

Miejscowość, data  Czytelny Uczestnika Przeglądu/ rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika 

 

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

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 
 
 

..................................................................... 
imię i nazwisko laureata ( nazwa grupy) 
 
...................................................................... 
nr rachunku bankowego 
 
....................................................................... 
imię i nazwisko posiadacza konta 
 
.......................................................................... 
adres zamieszkania 
 
 
Ja niz ej podpisany/na ....................................……….… jako laureat/ka 54. Wojewo dzkiego Przeglądu 
Wiejskich Zespoło w Artystycznych w Brennej wnoszę o wypłatę nagrody na wskazany rachunek 
bankowy. W przypadku gdy posiadaczem rachunku bankowego jest inna osoba, niz  laureat - 
wnoszę o przekazanie nagrody pienięz nej na wskazany rachunek bankowy oraz os wiadczam, z e 
posiadacz rachunku wyraził zgodę na przekazanie nagrody pienięz nej na jego rachunek 
bankowy. 
 

 
 

                             ………………………………………..                               ………………………………………………… 
      Miejscowos c  i data                                    Czytelny podpis laureata konkursu                                  

                                                                                
                       
Klauzula informacyjna dla laureata, który jest również właścicielem konta bankowego: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogo lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony oso b fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje, iz : 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Os rodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy 

ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem: tel. +48-33-822-05-93; email: rok@rok.bielsko.pl 
lub pocztą tradycyjną: Regionalny Os rodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-
Biała. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych moz na skontaktowac  się poprzez e-mail: 
iod@rok.bielsko.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla IOD. 

3. Dane osobowe pobierane w uzupełniającym formularzu dotyczą wyłącznie oso b, kto re są laureatami 
przeprowadzonego konkursu i są pobierane wyłącznie w zakresie umoz liwiającym wypłatę nagrody pienięz nej. 
Przetwarzane Pan stwa dane osobowe są na podstawie wyraz onej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie moz e skutkowac  brakiem moz liwos ci wypłaty nagrody pienięz nej. 
Dane będą przechowywane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres niezbędny do realizacji 
wyz ej okres lonych celo w oraz obowiązko w wynikających z poszczego lnych przepiso w prawa. W przypadku 
przetwarzania danych na podstawie wyraz onej zgody do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej 
archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczen . 

4. Odbiorcami danych osobowych laureata konkursu mogą byc  podmioty, kto re s wiadczą usługi w imieniu i na rzecz 
Administratora w związku z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych (np. w zakresie obsługi IT) lub 
inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze czy  audytowe. 

5. Osobie, kto rej dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do swoich danych osobowych oraz do z ądania ich 
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, 
jez eli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepiso w prawa. W 
przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraz onej zgody, osobie, kto ra ją wyraziła przysługuje 
prawo do wycofanie zgody bez wpływu na zgodnos c  przetwarzania z prawem, kto rego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Prawa te mogą w szczego lnych przypadkach podlegac  ograniczeniom wynikającym z 
odrębnych przepiso w. 

6. W celu skorzystania ze swoich praw, w tym moz liwos ci wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na jej 
podstawie, mogą się Pan stwo skontaktowac  poprzez e-mail rok@rok.bielsko.pl lub telefonicznie: +48-33-822-05-

mailto:rok@rok.bielsko.pl
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93. 
7. Osobie, kto rej dane dotyczą przysługuje ro wniez  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 
8. Dane osobowe uczestniko w nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane  do pan stwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 

Klauzula informacyjna dla właściciela konta bankowego, która nie jest laureatem konkursu: 

Zgodnie z art. 14 ogo lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony oso b 
fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje, iz : 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Os rodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy 

ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem: tel. +48-33-822-05-93; email: rok@rok.bielsko.pl 

lub pocztą tradycyjną: Regionalny Os rodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko -

Biała. 

2. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych, z kto rym moz na skontaktowac  się poprzez e-mail: 

iod@rok.bielsko.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla IOD. 

3. Administrator danych pozyskał dane osobowe od innej osoby (laureata konkursu), kto ra przekazała je za zgodą tej 

osoby  

w celu przekazania na jej dane osobowe, w tym numer konta bankowego do wypłaty nagrody pienięz nej nalez nej 

laureatowi konkursu. Przetwarzanie Pan stwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyraz onej zgody (art. 

6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moz e skutkowac  brakiem moz liwos ci 

wypłaty nagrody pienięz nej. 

4. Dane będą przechowywane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres niezbędny do realizacji 

wyz ej okres lonych celo w oraz obowiązko w wynikających z poszczego lnych przepiso w prawa. W przypadku 

przetwarzania danych na podstawie wyraz onej zgody do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania, dalej 

archiwizowane przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczen . 

5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą byc  podmioty, kto re s wiadczą usługi w imieniu i na rzecz 

Administratora w związku z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych (np. w zakresie obsługi IT) lub 

inne działające na odrębnych przepisach prawa, jak organy kontrolne, nadzorcze czy  audytowe. 

6. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do z ądania ich uzupełnienia, 

uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jez eli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepiso w prawa. W przypadku, gdy 

przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraz onej zgody, osobie, kto ra ją wyraziła przysługuje prawo do 

wycofania zgody, bez wpływu na zgodnos c  przetwarzania z prawem, kto rego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Prawa te mogą w szczego lnych przypadkach podlegac  ograniczeniom wynikającym z 

odrębnych przepiso w. 

7. W celu skorzystania ze swoich praw, w tym moz liwos ci wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych, na 

jej podstawie mogą się Pan stwo skontaktowac  poprzez e-mail rok@rok.bielsko.pl lub telefonicznie: +48-33-822-

05-93. 

8. Osobie, kto rej dane dotyczą, przysługuje ro wniez  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 

9. Dane osobowe uczestniko w nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane  do pan stwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
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