
Regulamin 

„Życzenia dla NDK” 
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin określa zasady wykorzystania nagrania i wizerunku utrwalonego poprzez 
wykonanie zdjęć/filmików (w tym utrwalanie swojego wizerunku) za pomocą 
urządzenia rejestrującego, pozowanie do zdjęć/nagrań, korzystanie z gadżetów oraz 
inne czynności z tym związane. 

§2 

DEFINICJE 

1. Organizator - NDK – Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą mieszczącą się pod 
adresem: Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard 

2. Użytkownik – osoba pełnoletnia, składająca życzenia dla NDK 

 
§3  

WARUNKI SKŁADANIA ŻYCZEŃ DLA NDK 

 
1. Użytkownik składający „Życzenia dla NDK” wyraża zgodę na utrwalanie oraz 
rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora. 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, publikację, rozpowszechnianie, utrwalanie 
i powielanie nagrania, zdjęć za pośrednictwem strony www.ndk.pl na portalach 
społecznościowych i w materiałach promocyjnych organizatora. 

3. Użytkownik składając życzenia dla NDK oświadcza, że posiada świadomość 
wyrażenia powyższych zgód, a w przyszłości nie będzie wnosił roszczeń wobec 
Nowogardzkiego Domu Kultury z tytułu udzielenia niniejszej zgody 
na rozpowszechnianie swojego wizerunku. 

4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika. 

 

§4 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą w 
Nowogardzie, ul. Plac Wolności 7, zarejestrowany w rejestrze samorządowych 
instytucji kultury Gminy Nowogard nr 1.1992, e-mail: sekretariat@ndk.pl . 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 
skontaktować pod adresem mailowym: iod@nowogard.pl . 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu utrwalenia nagrania oraz wizerunku oraz 
prowadzenia działalności promocyjnej wynikającej z realizowanego przedsięwzięcia, 
na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe 
nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
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wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej 
cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 
skutkowało niemożnością udziału w konkursie. 
 

§5 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


