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#KULTURA NA WYNOS 

Program lojalnościowy 

§1 

DEFINICJE 

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin  

2. Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28,  11-001 Dywity.  

3. KULTURA NA WYNOS - program lojalnościowy Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, który na 

Facebooku jest wydarzeniem. 

4. Uczestnik – osoba fizyczna, mieszkająca na terenie Gminy Dywity, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, w imieniu której występuje opiekun prawny, 

korzystająca z  Systemu Lojalnościowego  

5. Wyzwanie – zadanie dla uczestnika do przygotowania z różnych form 

artystycznychzorganizowane przez GOK,  

6. Karta Programu- wirtualna karta umożliwiająca uczestnictwo w Programie Lojalnościowym 

7. Pieczątka – to nośnik pozostawiający trwały odcisk na Karcie Programu, działające w  ramach 

struktury Organizatora 

8. Odznaka – nagroda dla aktywnych uczestników programu lojalnościowego, w postaci upominku i 

dyplomu. 

§2 

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE: 

1. Celem Programu lojalnościowego KULTURA NA WYNOS jest tworzenie warunków dla rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego, kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

2. Za realizację programu lojalnościowego odpowiada Organizator. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest wysłanie zgłoszenia na adres 

mailowy: gokdywity@wp.pl., które zawiera imię, nazwisko, adres mailowy oraz adres 

zamieszkania oraz w przypadku osób fizycznych nie posiadającej pełnej zdolności do czynności 

prawnych dane przedstawiciela ustawowego. 

4. Program lojalnościowy trwa do 22 kwietnia 2020r. do 5 czerwca 2020r. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres trwania Programu Lojalnościowego.  

6. Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia jest warunkiem wydania wirtualnej Karty Programu. 

7. Pieczątki na Karcie Programu nabijane są na profilu GOK pod wstawionym w wydarzeniu 

zrealizowanym wyzwaniem. 

8. 1 pieczątka przyznawana jest za zrealizowanie 1 wyzwania 

9. Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz w każdym wyzwaniu. 

10. Wyzwania będą udostępniane w każdy wtorek i piątek. 

11. Wyzwania są ogłaszane od 22 kwietnia do 29 maja 2020 roku 

12. Organizator przygotował łącznie 12 wyzwań w ww. okresie. 

13. Wykonane przez uczestnika wyzwanie należy udostępnić  w wydarzeniu PROGRAMU pod 

ogłoszeniem danego WYZWANIA w ramach programu KULTURA NA WYNOS na profilu 

FACEBOOK GOK Dywity 

mailto:gokdywity@wp.pl
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14. Uczestnik po otrzymaniu określonej liczby pieczątek w ramach Programu Lojalnościowego 

otrzymuje odznakę: 

A. BRĄZOWĄ- po zebraniu 3 pieczątek 

B. SREBRNĄ- po zebraniu 5 pieczątek 

C. ZŁOTĄ – po zebraniu 7 pieczątek 

15. Uczestnik, który zdobędzie 10 pieczątek lub więcej otrzyma nagrodę specjalną. 

16. Włączenie się do Programu Lojalnościowego oznacza akceptację zasad zawartych w 

niniejszym Regulaminie 

17. Uczestnicy, którzy zdobędą odznakę (brązową, srebrną, złotą) lub nagrodę specjalną otrzymają 

dyplom oraz nagrodę w postaci upominku. 

18. Skorzystanie z Programu Lojalnościowego nie rodzi po stronie Uczestnika jakichkolwiek 

roszczeń względem Organizatora. 

 

 

§3 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator – 

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Gminę Dywity.  

2. Z Organizatorem można się skontaktować w następujący sposób: • elektronicznie na adres e-

mail: gokdywity@wp.pl, • telefonicznie: +48 895120123.  

3. W  Biurze wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z  którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

gokdywity@wp.pl 

4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji wszelkich 

działań związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym – na podstawie udzielonej 

przez Uczestnika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a  RODO), w tym w szczególności do 

informowania Uczestnika o wydarzeniach objętych Programem Lojalnościowym.  

5. Organizator będzie przetwarzać dane Uczestnika przez okres niezbędny do zrealizowania celów, 

do których zostały zebrane 

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom 

upoważnionym z  mocy prawa oraz przetwarzające dane w  imieniu Organizatora na podstawie 

zawartych umów powierzenia.  

7. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, przy tym 

jednak brak zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów działań 

związanych z  Programem Lojalnościowym uniemożliwi jego uczestnictwo w  Programie.  

8. Organizator jednocześnie informuje, iż Uczestnik ma prawo:  

1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach 

danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);  

2) sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);  

3) do bycia zapomnianym, to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i  

bezprawnie (art. 17 RODO);  

4) ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania 

danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);  

5) aby Organizator powiadomił o  sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o  
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ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);  

6) przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co 

oznacza, iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas 

bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;  

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie 

od praw wymienionych w  niniejszym dokumencie może Uczestnik w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. W  takiej sytuacji po rozpatrzeniu  

wniosku Uczestnika Organizator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika 

objętych sprzeciwem, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania.  

2. Program Lojalnościowy zostaje uruchomiony z dniem rozpoczęcia pierwszego wyzwania. 

3. Regulamin dostępny jest w na stronie www.gokdywity.eu  

4. Organizator zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do przerwania lub zakończenia 

Programu Lojalnościowego przed upływem okresu ważności Karty Programu. Z tego tytułu 

Uczestnikowi nie służy roszczenie do Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną 

powiadomieni poprzez informację dostępną na stronie www.gokdywity.eu 
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KARTA UCZESTNIKA 

PROGRAMU LOJANOŚCIOWEGO 

#KULTURA NA WYNOS 

 

 

 DANE UCZESTNIKA – PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
IMIĘ I NAZWISKO  
 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

 
TELEFON KONTAKTOWY (opcjonalnie) 
 

 

 
ADRES E-MAIL  
 

 

 

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Dywitach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j 

Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz  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) w 

celu organizacji Programu lojalnościowego #KULTURA NA WYNOS 

 

……………………….………… 

data, podpis 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

1) administratorem w/w danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, 

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity,  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych– gokdywity@wp.pl 

3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony – 

na podstawie art. 23 ust. 1     pkt. 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 

ust. 1 lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  
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4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom,  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz 

przewidziany w przepisach prawa, 

6) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i usunięcia swoich 

danych; jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, 

a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 

 

……………………………………………… 

data, podpis  

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach mojego 

wizerunku  w formie zdjęć lub filmów dokumentujących lub promujących wyzwania w ramach 

Programu Lojalnościowego. 

 

 

…..……………………….…………….... 

data, podpis 

 

____________________________________________________________________________

*Wypełnia opiekun prawny uczestnika, który nie posiada zdolności do czynności  

 

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

Imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

 

*Jako opiekun uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz  

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) w celu organizacji Programu lojalnościowego 

#KULTURA NA WYNOS 

 

 

……………………………………………… 

data, podpis rodzica/opiekuna 

 

 


