Regulamin Konkursu
„Rozwiąż krzyżówkę z Lewisem i Clarkiem”
1. Organizator
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Edukacji
i Promocji Tel.: 67 211-07-89
2. Cel konkursu
- popularyzowanie działalności Muzeum Okręgowego w Pile, w tym działalności wystawienniczej,
- współpraca i integracja rodzinna,
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
- konkurs skierowany jest do osób indywidualnych zwiedzających Muzeum Okręgowe w Pile w czasie
ekspozycji wystawy pt. „Droga ku nieznanemu… Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód
Ameryki”. Uczestnicy niepełnoletni powinni wziąć udział w konkursie pod opieką rodzica lub
prawnego opiekuna,
- zadaniem uczestników konkursu jest odszukanie na ekspozycji wystawy czasowej obrazków
z Lewisem i Clarkiem, a następnie sprawdzenie, jaki eksponat lub osobę wskazują. Na podstawie tej
wiedzy należy rozwiązać krzyżówkę z hasłem. Każdy uczestnik konkursu musi posiadać Kartę
Konkursową z krzyżówką, którą zapewnia Organizator,
- wypełnioną Kartę Konkursową należy wrzucić do pudełka z napisem „KONKURS Lewis i Clark”,
znajdującej się na wystawie czasowej (w piwnicy).
4. Czas trwania konkursu
- od 17.05. 2021 r. do 31.07. 2021 r.
- miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile, ul. Browarna 7, 64 - 920 Piła
5. Wyniki konkursu
Losowanie 4 nagród odbędzie się 2.08. 2021 r. o godz. 10.00
Osoby wylosowane w konkursie zostaną powiadomione telefonicznie lub listownie. Dodatkowo
informacja o losowaniu zostanie zamieszczona na muzealnej stronie internetowej:
www.muzeum.pila.pl
6. Nagrody
Nagrodami w konkursie są książki i gry planszowe.
Nagrody będzie można odebrać w Muzeum lub zostaną wysłane pocztą.
7. Uwagi dodatkowe
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora konkursu, tj. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica - siedziba: 64-920 Piła, ul.
Browarna 7, jako Administratora Danych, danych osobowych wskazanych na Karcie Konkursowej:
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, numeru telefonu w celach związanych z organizacją,
przebiegiem i ogłoszeniem wyników konkursu „Rozwiąż krzyżówkę z Lewisem i Clarkiem” (również
na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.pila.pl).

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile zapewnia standardy ochrony i właściwego postępowania
z danymi osobowymi wynikające z przepisów 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO.
Muzeum informuje osoby, których dane pozyska na podstawie zgłoszenia do konkursu, że:
1) Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica - siedziba: 64-920 Piła, ul. Browarna 7 jest Administratorem
Danych osób uczestniczących w konkursie.
2) Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum Okręgowe
w Pile, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach związanych z:
 organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym komunikowania się z jego uczestnikami (art. 6 ust.
1 lit. e RODO),
 wyłonieniem laureatów i wydaniem im nagród (art. 6 ust. 1 lit. b oraz e RODO),
 promowaniem działalności Muzeum, w tym jego statutowych zadań (art. art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Muzeum Okręgowe w Pile, w tym profilowaniu.
4) Osobom, których dane Muzeum przetwarza przysługują prawa:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) danych,
 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 do ograniczenia przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art.
21 RODO),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Muzeum Okręgowe w Pile przechowywało będzie dotyczące mnie dane osobowe do czasu gdy ustaną
potrzeby Muzeum w zakresie wykorzystania tych danych lub gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania
lub cofniesz zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
Administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane dotyczące osób
nagrodzonych przechowywane będą przez Administratora Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi udokumentowania operacji gospodarczych.
6) Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Muzeum Okręgowym w Pile umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Muzeum Okręgowe w Pile wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 telefonicznie: (67) 212 71 37
 drogą elektroniczną: muzeum@muzeum.pila.pl
 osobiście w siedzibie Muzeum, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile

