
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 4/05/2020 

Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu 
z dnia 25 maja 2020r. 

Regulamin konkursu na rozwiązanie Quizu operowego 

1. Konkurs organizowany jest przez Operę Śląską w Bytomiu, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Siedzibą Organizatora jest Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom. 

3. Celem Konkursu jest rozwijanie wiedzy o teatrze operowym i Operze Śląskiej. 

4. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. 

5. Przedmiotem konkursu jest poprawne rozwiązanie 12tego Quizu operowego – zdobycie 
wszystkich możliwych punktów. 

6. Quiz opublikowany będzie pod adresem: www.opera-slaska.pl/quiz-12. 

7.  Potwierdzeniem rozwiązania quizu jest wykonanie zrzutu ekranu/print screena i przesłanie 
go na adres email: opera@opera-slaska.pl wraz z wypełnionym oświadczeniem (stanowiącym 
załącznik nr 2 do Regulaminu). 

8. Zgłoszenie należy przesłać do godziny 12:00 w dniu publikacji Quizu, tj. 26.05.2020r., 
zgłoszenia przesłane po tej godzinie nie zostaną przyjęte. 

9. Oświadczenie można pobrać ze strony www.opera-slaska.pl/edukacja, wydrukować lub 
przepisać ręcznie i podpisać, należy przesłać je w formie skanu lub zdjęcia. Dokument ten 
podpisuje uczestnik Konkursu, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia również rodzic lub 
opiekun prawny. Zgłoszenie przesłane bez oświadczenia, o  którym mowa w  zdaniu 
poprzednim, nie zostanie przyjęte. 

10.Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w konkursie.  

11.Każdy uczestnik, który rozwiąże Quiz oraz dokona poprawnego i terminowego zgłoszenia 
udziału w Konkursie otrzyma płytę CD „Carl Orff – Carmina Burana”. Nagrody zostaną wysłane 
na adres wskazany przez uczestnika w Oświadczeniu, w terminie 21 dni. 

12.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

13.Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą 
na  przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na  potrzeby konkursu w  celu jego 
realizacji (Rozporządzenie 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, Dz. Urz. 
UE L z 4.05.2016). 

mailto:edukacja@opera-slaska.pl


Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu na rozwiązanie Quizu operowego 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 
119 poz. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą przy 
ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, reprezentowana przez Dyrektora Łukasza Goika. 
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-
mail: iodo@opera-slaska.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia 
przyznanych nagród, a także w celach marketingowych i promocyjnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, jest 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane 
będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom 
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 
danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane na czas przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 
8. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. 
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 
a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 
10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. 
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


