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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

„Od niepodległości do współczesności” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności” jest: 

a) Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3,  

31-154 Kraków, wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę 

Miejską Kraków, pod numerem 34, NIP 676-251-98-09, 

b) Centrum Kultury Podgórza w Krakowie z siedzibą ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, 

wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, 

pod numerem 3, NIP 675-10-00-363, 

c) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą ul. Lipowa 4, 30-702 

Kraków, wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską 

Kraków, pod numerem 31, NIP 675-141-70-73. 

2. Gra organizowana w ramach kampanii promocyjnej Krakowa Wyzwolona_1918 

prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.krakow.pl. 

3. Gra terenowa zorganizowana zostanie, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, w przestrzeni miejskiej Krakowa w trzech etapach: 

 Etap I (6.10.2018 r.): Śladami porucznika Antoniego Stawarza, Centrum Kultury 

Podgórza. Start: Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13 

 Etap II (13.10.2018 r.): Krakowskimi śladami marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Biblioteka Kraków. Start: Filia nr 21 przy ul. Królewskiej 59 

 Etap III (20.10.2018 r.): Kierunek sztuka!, MOCAK. Start: Kładka Ojca Bernatka (od 

strony Podgórza). 

4. Celem gry jest: 

 włączenie krakowian do udziału w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości i wzmocnienie w ten sposób poczucia wspólnoty obywatelskiej 

Polaków, 

 przypomnienie mieszkańcom miasta postaci Józefa Piłsudskiego i jego związków  

z Krakowem, 

 poszerzenie wiedzy na temat sztuki współczesnej, 

 umożliwienie kontaktu ze sztuką współczesną i jej twórcami,  

 rozwijanie u uczestników umiejętności wypowiedzi za pomocą różnych form, 

 przypomnienie, przedstawienie i utrwalenie, w atrakcyjnej formie, przebiegu 

wyzwolenia Krakowa spod władzy austriackiej w roku 1918, 

 pobudzenie uczuć patriotycznych i wzmocnienie poczucia wartości, tożsamości 

historycznej i więzi społecznych mieszkańców oraz sympatyków Podgórza. 
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§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. Udział w grze jest bezpłatny, może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany.  

2. Gra jest przeznaczona dla zespołów składających się z 2 do 5 osób. Osoby niepełnoletnie 

mogą brać udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Członkiem każdego zespołu musi 

być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. 

3. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom i młodzieży do lat 18. Dzieci biorą udział  

w grze wraz z opiekunami. 

4. Do każdego etapu gry należy dokonać osobnej rejestracji poprzez przesłanie odpowiedniej 

karty uczestnictwa (zał. 1, 2 lub 3) wraz ze zgodą uczestnika Gry miejskiej 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. 1a, 2a lub 3a), a w przypadku osób 

niepełnoletnich ze zgodą opiekuna prawnego uczestnika Gry miejskiej 

na przetwarzanie i publikację (rozpowszechnianie) danych osobowych (zał. 1b, 2b lub 3b). 

Dodatkowo bez wpływu na udział w grze, uczestnik lub jego opiekun prawny może 

wyrazić zgodę na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku na warunkach i polach 

eksploatacji określonych w treści odrębnej zgody. Dokumenty dostępne pod adresem 

www.biblioteka.krakow.pl, www.ckpodgorza.pl, www.mocak.pl 

5. W przypadku, kiedy opiekun prawny dziecka nie będzie uczestniczył w grze, podpisaną 

przez niego Kartę Uczestnictwa należy przekazać za pośrednictwem dziecka do punktu 

rejestracji.  

6. Nie jest obowiązkowy udział w każdym etapie, ale mile widziane będzie uczestnictwo we 

wszystkich etapach. 

7. Zgłoszenia do gry przyjmowane pod adresem: 

 etap I: karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl do dnia 4.10.2018 r. 

 etap II: metodyczny@biblioteka.krakow.pl do dnia 11.10.2018 r. 

 etap III: edukacja@mocak.pl do dnia 18.10.2018 r. 

8. Zespoły, które zgłoszą się do udziału w grze proszone są o potwierdzenie obecności  

w punkcie rejestracji na starcie od godziny 10.30. 

9. W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Podpisanie Karty Uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział  

w wydarzeniu na zasadach określonych przez Organizatorów w niniejszym Regulaminie. 

11. Gra toczy się w przestrzeni miejskiej, dlatego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. 

12. Przystępując do gry uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na 

cały czas trwania gry. 

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osób trzecich. 

http://www.biblioteka.krakow.pl/
http://www.ckpodgorza.pl/
http://www.mocak.pl/
mailto:karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl
mailto:metodyczny@biblioteka.krakow.pl
mailto:edukacja@mocak.pl
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14. W grze mogą uczestniczyć osoby, którym umożliwia to stan zdrowia. Organizatorzy nie 

zapewniają opieki medycznej. 

15. Organizatorzy nie dopuszczą do udziału w grze osoby pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

§ 3. Przebieg gry 

1. Potwierdzenie udziału w punkcie rejestracji od godziny 10.30. 

2. Każdy etap gry rozpocznie się o godzinie 11.00 w wyznaczonym miejscu:  

 Etap I – Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13 

 Etap II – Biblioteka Kraków, Filia nr 21 przy ul. Królewskiej 59 

 Etap III – Kładka Ojca Bernatka (po stronie Podgórza). 

3. Każdy zespół otrzyma kopertę z pakietem materiałów tzn. mapą z zaznaczonymi punktami 

kontrolnymi, instrukcją, kartą odpowiedzi oraz zadaniami.  

4. Zespoły mają za zadanie dotrzeć do wyznaczonych punktów kontrolnych i rozwiązać 

zadanie lub wziąć udział w warsztacie. Na kartę odpowiedzi należy wpisać rozwiązanie 

oraz wkleić naklejkę.  

5. Po wykonaniu ostatniego zdania podpisaną numerem grupy kopertę wraz z kartą 

odpowiedzi należy dostarczyć do: 

 Etap I: Punktu Informacyjnego Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13, 30-510 

Kraków), 

 Etap II: Działu Metodycznego Biblioteki Kraków (Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

3, 31-154 Kraków, pokój 126), 

 Etap III: Recepcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (ul. Lipowa 4, 

30-702 Kraków). 

6. Koperty z kartami odpowiedzi należy dostarczyć w dniu gry najpóźniej do godziny 15.00.  

§ 4. Wyłonienie zwycięzców 

1. Jury powołane przez Organizatora każdego etapu oceni poprawność odpowiedzi i przyzna 

punkty za poszczególne zadania. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymały 

poszczególne zespoły. 

3. W każdym etapie przyznana zostanie jedna nagroda dla zwycięskiej grupy.  

4. Osoby należące do zwycięskiego zespołu otrzymają nagrody rzeczowe.  

5. Fundatorem nagród jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta 

Krakowa oraz Organizatorzy. 

6. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 
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7. Podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy  

ul. Sokolskiej 13 dnia 21 października 2018 r. o godzinie 16.00 przed pokazem filmu 

niemego „Ponad śnieg” z muzyką na żywo. 

§ 5. Przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Gry miejskiej „Od 

niepodległości do współczesności” jest: 

 Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków 

 Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków 

 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 

Kraków 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) przeprowadzenia i realizacji Gry miejskiej, na podstawie zgody, o której mowa w art.  

6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) zwane 

dalej „RODO”;  

2) rozliczenia Gry miejskiej - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. c RODO oraz; 

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

2. Dane osobowe uczestników Gry miejskiej będą przekazane Członkom Jury, powołanej 

przez Organizatora każdego etapu tj. Bibliotekę Kraków, Centrum Kultury Podgórza oraz 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Dane osobowe Zwycięzców Gry 

terenowej, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być 

przekazywane, a następnie publikowane (rozpowszechniane) na:  

1) stronach internetowych Organizatorów oraz stronie kampanii promocyjnej 

Wyzwolona_1918 - www.krakow.pl;  

2) profilu Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook;  

3) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;  

4) w wydawnictwach Organizatorów;  

5) w materiałach promocyjnych MOCAK. 

3. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym 

Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA  

i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do 

Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu 

USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, 

klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   
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4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Gry miejskiej, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte  

w dokumentacji Gry w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez 

Bibliotekę Kraków, Centrum Kultury Podgórza, Muzeum Sztuki Współczesnej  

w Krakowie MOCAK oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów 

dane osobowe zostaną usunięte.  

5. Uczestnicy Gry miejskiej oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo: 

1) do cofnięcia zgody na udział w grze oraz do cofnięcia zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 

oznacza wycofanie udziału w Grze. Wycofanie zgody możliwe jest przez przesłanie  

wiadomości e-mail na adres: 

a. karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl – w zakresie zgody udzielonej Centrum 

Kultury Podgórza, 

b. metodyczny@biblioteka.krakow.pl – w zakresie zgody udzielonej Bibliotece 

Kraków,  

c. edukacja@mocak.pl – w zakresie zgody udzielonej Muzeum Sztuki Współczesnej 

w Krakowie MOCAK  

lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie 

osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków, Centrum Kultury Podgórza, Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie MOCAK; 

2) do żądania od Biblioteki Kraków, Centrum Kultury Podgórza, Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie MOCAK dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka przez danego 

Organizatora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału  

w Grze miejskiej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Grze. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na 

rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony w czasie przebiegu poszczególnych 

etapów gry oraz podczas rozdania nagród jest dobrowolne i nie jest warunkiem 

niezbędnym do wzięcia udziału w Grze, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak 

możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatorów na wskazanych 

wyżej polach eksploatacji. 

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Grze miejskiej obejmuje: 

mailto:karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl
mailto:metodyczny@biblioteka.krakow.pl
mailto:edukacja@mocak.pl
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1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię  

i nazwisko, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis oraz wizerunek; 

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych 

zwykłych, w zakresie: podpis. 

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji. 

9. Biblioteka Kraków, Centrum Kultury Podgórza, Muzeum Sztuki Współczesnej  

w Krakowie MOCAK nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane  

w § 5 ust. 1 Regulaminu.  

10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Organizatorów Gry danych 

osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonymi u poszczególnych 

Organizatorów - Inspektorami Ochrony Danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres 

poczty elektronicznej: 

a. Centrum Kultury Podgórza: iod@ckpodgorza.pl 

b. Biblioteki Kraków: iod@biblioteka.krakow.pl 

c. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK iod@mocak.pl 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Grze miejskiej jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

2. Dodatkowych informacji na temat Gry terenowej udzielają pracownicy Biblioteki Kraków, 

Centrum Kultury Podgórza oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@biblioteka.krakow.pl
mailto:iod@mocak.pl
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Załącznik nr 1 

KARTA UCZESTNICTWA W I ETAPIE GRY MIEJSKIEJ  

„Od niepodległości do współczesności”  

organizowanym 6.10.2018 r. przez Centrum Kultury Podgórza w ramach  

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Dane zespołu: 

Nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko lidera: .....………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

 kontakt telefoniczny: ........................................................................................................ 

kontakt elektroniczny: …………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

3. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

4. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

5. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gry miejskiej pt. „Od niepodległości 

do współczesności” i akceptuję jego warunki. 

 

  ………………………………………  ………………………………………… 

 miejscowość, data            czytelny podpis lidera gry 

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 2. uczestnika  

       ………………………………………… 

                        czytelny podpis 3. uczestnika  

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 4. uczestnika  

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 5. uczestnika 
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Załącznik nr 1a 

Zgoda pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 

13, 30-510 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia I etapu Gry miejskiej „Od niepodległości do 

współczesności”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane członkom Jury  

i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców I etapu Gry oraz w celu publikacji wyników Gry na 

stronie internetowej Organizatorów, ich profilu na portalu społecznościowym Facebook, w ich wydawnictwach. 

Zostałem również poinformowany/a, iż dane osobowe Zwycięzców Gry będą przekazane następującym 

portalom: krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl – w celu opublikowania wyników Gry w związku  

z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną, a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – także 

wizerunku Zwycięzców.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem 

poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Centrum Kultury Podgórza dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę 

nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania. 

 

………………………………………    ………………………………………… 

      miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika gry 

 

 

Zgoda na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13, 30-

510 Kraków mojego wizerunku poprzez zamieszczenie wizerunku (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu  

I etapu Gry) na: stronie Organizatorów Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności”, profilu 

Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook, w wydawnictwach Organizatorów, stronie internetowej 

www.krakow.pl, portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl - w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych 

związanych z Grą miejską.  

Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą 

danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielam 

nieodpłatnie. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Centrum Kultury Podgórza dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę 

nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

 

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

   miejscowość, data                           czytelny podpis opiekuna prawnego 

                        uczestnika gry 

  

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku nie 

jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Gry. 
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Załącznik nr 1b 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez 

Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia I etapu 

Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności”. Zostałem poinformowany/a, iż dane osobowe będą 

przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców I etapu Gry oraz w celu 

publikacji wyników Gry na stronie internetowej Organizatorów, ich profilu na portalu społecznościowym 

Facebook, w ich wydawnictwach. Zostałem również poinformowany/a, iż dane osobowe Zwycięzców Gry będą 

przekazane następującym portalom: krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl – w celu opublikowania 

wyników Gry w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną, a w przypadku udzielenia 

odrębnej zgody – także wizerunku Zwycięzców. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Centrum Kultury Podgórza dostępu do swoich 

danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego 

kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

………………………………………  ………………………………………………………… 

      miejscowość, data       czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika gry 

       

 

Zgoda opiekuna prawnego  

na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Gry miejskiej* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13, 30-

510 Kraków wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu I etapu Gry) poprzez 

zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie Organizatorów Gry miejskiej 

„Od niepodległości do współczesności”, profilu Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook,  

w wydawnictwach Organizatorów, stronie internetowej www.krakow.pl, portalach: krakowczyta.pl  

i w.bibliotece.pl - w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z Grą miejską.  

Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą 

danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielam 

nieodpłatnie. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Centrum Kultury Podgórza dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę 

nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

………………………………………  ………………………………………………………… 

      miejscowość, data       czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika gry 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Gry 

miejskiej” nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Gry. 
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Załącznik nr 2 

KARTA UCZESTNICTWA W II ETAPIE GRY MIEJSKIEJ 

„Od niepodległości do współczesności”  

organizowanym 13.10.2018 r. przez Bibliotekę Kraków w ramach  

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Dane zespołu: 

Nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko lidera: .....………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

 kontakt telefoniczny: ........................................................................................................ 

kontakt elektroniczny: …………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

3. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

4. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

5. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gry miejskiej pt. „Od niepodległości 

do współczesności” i akceptuję jego warunki. 

   

………………………………………  ………………………………………… 

 miejscowość, data            czytelny podpis lidera gry 

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 2. uczestnika  

       ………………………………………… 

                        czytelny podpis 3. uczestnika  

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 4. uczestnika  

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 5. uczestnika 
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Załącznik nr 2a 

Zgoda pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Kraków, Plac Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia II etapu Gry miejskiej „Od 

niepodległości do współczesności”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane 

członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców II etapu Gry oraz w celu publikacji 

wyników Gry na stronie internetowej Organizatorów, ich profilu na portalu społecznościowym Facebook, w ich 

wydawnictwach. Zostałem również poinformowany/a, iż dane osobowe Zwycięzców Gry będą przekazane 

następującym portalom: krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl – w celu opublikowania wyników Gry 

w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną, a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – 

także wizerunku Zwycięzców.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania. 

 

 

………………………………………    ………………………………………… 

  miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika gry 

 

Zgoda na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Kraków, Plac Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków mojego wizerunku (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu II etapu Gry) 

poprzez zamieszczenie w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych na: stronie Organizatorów Gry miejskiej 

„Od niepodległości do współczesności”, profilu Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook,  

w wydawnictwach Organizatorów, stronie internetowej www.krakow.pl, portalach: krakowczyta.pl  

i w.bibliotece.pl - w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z Grą miejską.  

Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą 

danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielam 

nieodpłatnie. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 

do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

 

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

   miejscowość, data               czytelny podpis opiekuna prawnego 

        uczestnika gry 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku nie 

jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Gry. 
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Załącznik nr 2b 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez 

Bibliotekę Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia II etapu Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności”. Zostałem poinformowany/a, iż 

dane osobowe będą przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców  

II etapu Gry oraz w celu publikacji wyników Gry na stronie internetowej Organizatorów, ich profilu na portalu 

społecznościowym Facebook, w ich wydawnictwach. Zostałem również poinformowany/a, iż dane osobowe 

Zwycięzców Gry będą przekazane następującym portalom: krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl –  

w celu opublikowania wyników Gry w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną,  

a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – także wizerunku Zwycięzców. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych  

i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

………………………………………  ………………………………………………………… 

      miejscowość, data       czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika gry 

 

Zgoda opiekuna prawnego  

na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Gry miejskiej* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Kraków, Plac Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu II etapu 

Gry) poprzez zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie Organizatorów 

Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności”, profilu Organizatorów na portalu społecznościowym 

Facebook, w wydawnictwach Organizatorów, stronie internetowej www.krakow.pl, portalach: krakowczyta.pl  

i w.bibliotece.pl - w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z Grą miejską.  

Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą 

danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielam 

nieodpłatnie. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 

do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

 

………………………………………  ………………………………………………………… 

      miejscowość, data       czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika gry 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Gry 

miejskiej” nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Gry. 
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Załącznik nr 3 

KARTA UCZESTNICTWA W III ETAPIE GRY MIEJSKIEJ  

„Od niepodległości do współczesności”  

organizowanym 20.10.2018 r. przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK 

w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Dane zespołu: 

Nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko lidera: .....………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

 kontakt telefoniczny: ........................................................................................................ 

kontakt elektroniczny: …………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

3. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

4. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

5. Imię i nazwisko: .....………………………………………………………………………..... 

 wiek: ......................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gry miejskiej pt. „Od niepodległości 

do współczesności” i akceptuję jego warunki. 

   

………………………………………  ………………………………………… 

 miejscowość, data            czytelny podpis lidera gry 

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 2. uczestnika  

       ………………………………………… 

                        czytelny podpis 3. uczestnika  

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 4. uczestnika  

       ………………………………………… 

                     czytelny podpis 5. uczestnika 
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Załącznik nr 3a 

Zgoda pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Współczesnej  

w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia III etapu Gry 

miejskiej „Od niepodległości do współczesności”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą 

przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców III etapu Gry oraz w celu 

publikacji wyników Gry na stronie internetowej Organizatorów, ich profilu na portalu społecznościowym 

Facebook, w ich wydawnictwach. Zostałem również poinformowany/a, iż dane osobowe Zwycięzców Gry będą 

przekazane następującym portalom: krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl – w celu opublikowania 

wyników Gry w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną, a w przypadku udzielenia 

odrębnej zgody – także wizerunku Zwycięzców.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do 

organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania. 

 

 

………………………………………    ………………………………………… 

  miejscowość, data                czytelny podpis uczestnika gry 

 

Zgoda na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków mojego wizerunku (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu III etapu 

Gry) poprzez zamieszczenie w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych na: stronie Organizatorów Gry 

miejskiej „Od niepodległości do współczesności”, profilu Organizatorów na portalu społecznościowym 

Facebook, w wydawnictwach Organizatorów, stronie internetowej www.krakow.pl, portalach: krakowczyta.pl  

i w.bibliotece.pl - w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z Grą miejską.  

Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą 

danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielam 

nieodpłatnie. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru 

sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia 

zgody  

w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

 

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

   miejscowość, data               czytelny podpis opiekuna prawnego 

        uczestnika gry 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody pełnoletniego uczestnika Gry miejskiej na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku nie 

jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Gry. 
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Załącznik nr 3b 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia III etapu Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności”. Zostałem poinformowany/a, iż 

dane osobowe będą przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców  

III etapu Gry oraz w celu publikacji wyników Gry na stronie internetowej Organizatorów, ich profilu na portalu 

społecznościowym Facebook, w ich wydawnictwach. Zostałem również poinformowany/a, iż dane osobowe 

Zwycięzców Gry będą przekazane następującym portalom: krakowczyta.pl, w.bibliotece.pl, www.krakow.pl –  

w celu opublikowania wyników Gry w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną,  

a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – także wizerunku Zwycięzców. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK dostępu do swoich danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi 

do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

………………………………………  ………………………………………………………… 

      miejscowość, data       czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika gry 

 

Zgoda opiekuna prawnego  

na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Gry miejskiej* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród oraz przebiegu  

III etapu Gry) poprzez zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie 

Organizatorów Gry miejskiej „Od niepodległości do współczesności”, profilu Organizatorów na portalu 

społecznościowym Facebook, w wydawnictwach Organizatorów, stronie internetowej www.krakow.pl, 

portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl - w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z Grą 

miejską. Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą 

danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielam 

nieodpłatnie. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru 

sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia 

zgody  

w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

 

………………………………………  ………………………………………………………… 

      miejscowość, data       czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika gry 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Gry 

miejskiej” nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Gry. 


