
 

REGULAMIN XXI OTWARTYCH MISTRZOSTW 

NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO W SCRABBLE 

 

ORGANIZATORZY: Nowodworski Ośrodek Kultury, Polska Federacja Scrabble 

CELE: popularyzacja edukacyjnych walorów  gry „SCRABBLE” 

TERMIN: 27-28.10.2018r 

UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych, średnich, dorośli 

RODZAJ TURNIEJU: otwarty, 12 rundowy - rankingowy wg zasad Polskiej Federacji Scrabble 

SĘDZIA: p. Sylwia Buks – Sędzia licencjonowany I stopnia Polskiej Federacji Scrabble 

NAGRODY: puchary i nagrody rzeczowe 

MIEJSCE: Nowodworski Ośrodek Kultury, 05-100 Nowy Dwór Maz. 

ul: Ignacego Paderewskiego 1 A 

 

ROZPOCZĘCIE : w dn. 27.10.2018 (sobota) o godz: 11:00. W dn. 28.10.2018 (niedziela) o godz. 10:00. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wzięcia udziału w Mistrzostwach. 

2.  Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika nagrodzonego w konkursie udziela Organizatorom 

zgody: 

a) na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika oraz informacji o 

zajętym miejscu w Mistrzostwach poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na 

stronach: www.nok.nowydwormaz.pl, fanpage’u Facebook, www.pfs.org.pl i w mediach 

lokalnych. 

b) na publikację wizerunku laureata Mistrzostw na stronie/stronach: www.nok.nowydwormaz.pl 

i fanpage’u Facebook, www.pfs.org.pl i w prasie lokalnej. 

Zgody stanowią załącznik nr 3do niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku braku zgody uczestnika lub rodzica /opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na 

publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz zajętego w Mistrzostwach miejsca, Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Mistrzostwach.  

4. Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez stronę internetową www.pfs.org.pl lub przy pomocy 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.  

5. Formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną oraz odpowiednie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych należy podpisane dostarczyć do siedziby Nowodworskiego Ośrodka Kultury nie później 

niż na godzinę przed rozpoczęciem Mistrzostw. 

http://www.pfs.org.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Mistrzostw w Scrabble. 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

(danych mojego dziecka) w celu udziału w Mistrzostwach w Scrabble. 

 

1. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego na konkurs oznacza zgodę na udział Uczestnika 

w Konkursie oraz akceptację w całości warunki Regulaminu Mistrzostw w Scrabble. 

2. Organizatorzy niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne.  

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, i informacji 

o miejscu zajętym przez laureatów oraz zdjęć laureatów Mistrzostw na stronach internetowych oraz 

fanpage’u i lokalnych mediach, po uzyskaniu odpowiednich zgód uczestników lub od 

rodziców/opiekunów prawnych uczestników Mistrzostw.  

4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego. 

 

 

………………….………………… 

 

 Data, podpis uczestnika lub jego rodzica/prawnego opiekuna

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek uczestnika (podać tylko 

w przypadku uczestnika 

niepełnoletniego). 

 

Imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego  

(w przypadku uczestnika 

niepełnoletniego). 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Mistrzostw w Scrabble 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Federacja Scrabble, ul. Lasek 

Brzozowy 18 m. 77, 02-792 Warszawa zwana dalej PFS. 

2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu 604 684 084  

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia Mistrzostw w Scrabble. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani 

dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PFS 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PFS.  

5. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody i będą przetwarzane do momentu 

cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres 

przechowywania Pani/Pana danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna 

stosowana w jednostce. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych 

przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną 

 

………………….………………… 
 

 Data, podpis uczestnika lub jego rodzica/prawnego opiekuna 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Mistrzostw w Scrabble. 

 

 

Zgoda uczestnika lub jego rodziców / opiekunów prawnych 

 

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych w postaci imienia 

i nazwiska uczestnika Mistrzostw oraz informacji o zajętym miejscu w Mistrzostwach poprzez podanie ich 

do publicznej wiadomości na stronach www i fanpage’ach Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki a także w lokalnych mediach oraz na stronie Polskiej Federacji Scrabble 

www.pfs.org.pl. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że brak zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w Mistrzostwach. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej 

cofnięciem. 

 

 

 

 

………………….………………… 

 

 Data, podpis uczestnika lub jego rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 

Zgoda uczestnika lub jego rodziców / opiekunów prawnych 
 

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku Uczestnika Konkursu w postaci 

zdjęć i materiałów filmowych na stronach www i fanpage’ach Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki a także w lokalnych mediach oraz na stronie Polskiej Federacji Scrabble 

www.pfs.org.pl. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

 

 

 

 

 

………………….………………… 

 

 Data, podpis uczestnika lub jego rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 


