
Konkurs na najzabawniejsze przebranie 

 

1. Organizatorem konkursu jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. z siedzibą 

w Siedlcach, ul. Jana Pawła II 6. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej uprawnionej do udziału osoby. 

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca następujące kryteria: 

a) nie jest Organizatorem Konkursu ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym 

Organizatora, 

b) w dniu 6.12.2021 r. weźmie udział w imprezie mikołajkowej na Lodowisku 

w Siedlcach, występując w przebraniu. 

4. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

5. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oryginalnego, zabawnego przebrania 

wykonanego według własnego pomysłu oraz prezentacja stroju podczas imprezy 

Mikołajkowej, która odbędzie 6 grudnia 2021 roku na lodowisku w Siedlcach w godzinach: 

16:00 – 20:30. 

6. Organizator nagrodzi trzy osoby wybierając najciekawsze, najzabawniejsze przebrania.  

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

8. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeniu w dniu 06.12.2021 o godzinie 19:00 na imprezie 

Mikołajkowej na lodowisku w Siedlcach mieszczącym się przy ulicy Bolesława Prusa 6. 

9. Odbiór nagród możliwy będzie w dniu 6 grudnia 2021 r. na imprezie, która odbędzie się 

na lodowisku w Siedlcach. 

10. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez 

Uczestników/Rodziców/Opiekunów prawnych jest Organizator. Dane osobowe są 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa 

w Konkursie. 

11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, odpowiedzi 

konkursowej w materiałach związanych z Konkursem, w tym na stronach internetowych 

i portalach społecznościowych Organizatora.  

  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów ARMS 

Na podstawie art. 13 ust 1 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), (Dz. Urz. UE L Nr 119) -

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest 

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy Jana Pawła II 6, 08-110 

Siedlce. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej 

umowy dotyczącej korzystania z obiektów oraz prowadzonych w związku z jej realizacją 

rozliczeń, a także mogą być przetwarzane w związku z ewentualnym dochodzeniem 

roszczeń wynikających z umowy. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji umowy 

i rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne, 

jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami 

danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do 

państw trzecich. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy. 
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