
Załącznik nr 1  

do zarządzenia Wójta Gminy Tworóg  

nr 188/2022 z dnia 26.08.2022 r. 

Regulamin wystawy w ramach projektu COV/ART 

Postanowienia ogólne : 

1. Organizatorem wystawy jest Urząd Gminy Tworóg, zwany dalej Organizatorem. 
Wyznacza się koordynatora wystawy : Joanna Leksy. 

2. Celem wystawy jest promowanie sztuki jako antidotum na stres związany z izolacją 
domową oraz kwarantanną w czasie Covid19. Propagowanie wszelkich form 
twórczości plastycznej uprawianych przez mieszkańców Gminy Tworóg.  

3. Miejsce wystawy : budynek Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 (Tworóg). 
4. Wystawa będzie każdorazowo przygotowana dla jednego artysty lub grupy artystów 

(w zależności od ilości prac oraz uzgodnień dokonanych pomiędzy koordynatorem a 
Uczestnikiem). 

5. Zasady zgłoszenia prac: 
- prace mogą być zgłaszane przez osoby indywidulanie bez ograniczeń wiekowych. 
- prace muszą być wykonane przez osoby, które mieszkają na terenie Gminy Tworóg 
lub są uczniami w szkole lub przedszkolu na terenie Gminy Tworóg 
- każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora 
- zgłaszając swoje prace Uczestnik tym samym potwierdza, że wykonał je 
własnoręcznie i posiada do nich prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz, że wyraża 
zgodę na wykorzystanie ich do wykonania wystawy. W przypadku gdy Uczestnik jest 
osobą niepełnoletnią wymagana jest pisemna zgoda jednego z rodziców lub 
opiekunów prawnych  
- do załączonych prac należy załączyć wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia 

6. Termin trwania wystawy uzależniony będzie od ilości nadsyłania prac. Termin 
prezentacji prac jednego Uczestnika lub grupy Uczestników (w zależności od ustaleń z 
koordynatorem) -  minimalnie 1 miesiąc. 

7. Grupa wiekowa Uczestników – bez ograniczeń. 
8. Nagrody : Organizator przewiduje dla Uczestników upominki w formie zakupu 

nagród rzeczowych lub bonów upominkowych. 
9. Zasady prezentacji prac oraz promocji wystawy : 

- Uczestnik zgłaszając swoje prace do wystawy, wyraża zgodę na wykorzystanie do 
prezentowania ich zdjęć na wszelkich nośnikach oraz we wszelkiej formie w ramach 
promocji wystawy oraz projektu COV/ART.  

Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tworóg  

z siedzibą Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg 
której przedstawicielem jest Wójt Gminy Tworóg, z którym można się 



skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 lub pisząc na adres email: 
gmina@tworog.pl; 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 
iod@csw.edu.pl; 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych są działania promujące Gminę 
Tworóg oraz dokumentowanie udziału w wystawie w ramach projektu 
COV/ART, w publikacjach promocyjnych w tym w mediach społecznościowych, 
stronie internetowej Gminy Tworóg itp.) oraz na wszelkich innych dostępnych 
polach eksploatacji w formie elektronicznej i drukowanej; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit e 
rozporządzenia 2016/679 RODO w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, a w przypadku rozpowszechniania wizerunku 
podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 RODO  
w związku z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych; 

5. Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której 
zostały zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach; 

6. Odbiorcy danych osobowych: 
a) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą 

strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku 
na mocy przepisów prawa, 

b) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi 
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla 
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych; 

7. Przysługuje Państwu: 
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych; 

b) wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym, wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIOWA  
PRAC ARTYSTYCZNYCH DO WYSTAWY  

COV/ART 
 

Imię i Nazwisko autora - Uczestnika:  

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

e-mail Uczestnika:  

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

nr tel. Uczestnika:  

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

Uczestnik oświadcza, że prace przekazane na wystawę są wyłącznie jego autorstwa oraz, że zapoznał się z 
regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne 
publikowanie jego prac w ramach wystawy oraz zdjęć na stronie internetowej urzędu gminy Tworóg oraz w 
mediach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych gminy Tworóg. 

 
………………………………………………… 

                  (podpis Uczestnika)  
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
w ramach projektu COV/ART 

 
Oświadczenie 

 
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie polegającym  
na rozpowszechnianiu mojego wizerunku w postaci zdjęć lub filmu dokumentującego udział w wystawie w ramach projektu 
COV/ART, w publikacjach promocyjnych w tym w mediach społecznościowych, stronie internetowej Gminy Tworóg e itp.) oraz 
na wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji w formie elektronicznej i drukowanej. 
 
 
----------------------------------------------------------                                                  ------------------------------------------------ 
Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą                                                                     Miejscowość, data 

 
 

Oświadczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku 
Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego* / mojego oraz mojego dziecka* w 
postaci zdjęć lub filmu dokumentującego udział w wystawie w ramach projektu COV/ART, w publikacjach promocyjnych w tym 
w mediach społecznościowych, stronie internetowej Gminy Tworóg e itp.) oraz na wszelkich innych dostępnych polach 
eksploatacji  
w formie elektronicznej i drukowanej. 

 
 

----------------------------------------------------------                                                   ----------------------------------------- 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie                                                                                       Miejscowość, data 
*niepotrzebne skreślić 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 
regulaminie konkursu. 

 



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

(dla Uczestników niepełnoletnich) 

 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………….………. 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 

 

w projekcie COV/ART oraz na wykorzystanie jego prac artystycznych do wystawy  

 

            
       …………………………………. 

(podpis) 


