Regulamin konkursu „Śląska Rzecz 2018”
„Śląska Rzecz” to jedyny w Polsce regionalny konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą
oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Nagradzane produkty, projekty graficzne
i usługi wyróżniają się na rynku i są doceniane przez użytkowników.
Laureaci zdobywają nagrody w trzech kategoriach: produkt, grafika użytkowa oraz usługa.
W tegorocznej 14. edycji zostaje wprowadzona nowa kategoria - wystawiennictwo - rozumiane
zarówno jako zaprojektowana przestrzeń wystawowa o charakterze biznesowym (stoiska targowe,
systemy wystawiennicze), jak i niekomercyjnym (wystawy, ekspozycje tematyczne).

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Śląska Rzecz 2018” określa warunki, na jakich odbywa się
Konkurs „Śląska Rzecz 2018”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem konkursu „Śląska Rzecz 2018” jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc,
43-400 Cieszyn, zwany dalej Organizatorem.
3. Honorowymi Patronami Konkursu są:
Marszałek Województwa Śląskiego
Burmistrz Miasta Cieszyna
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
4. Partnerami Konkursu są:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem

§2
Cel Konkursu
1. Konkurs „Śląska Rzecz” jest niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego celem jest wyróżnienie
i promowanie produkowanych seryjnie produktów i grafik użytkowych oraz ogólnodostępnych
i powszechnych usług wdrożonych na terenie województw śląskiego i/lub opolskiego, będących
efektem współpracy przedsiębiorców, instytucji z sektora publicznego i organizacji pozarządowych
z projektantami lub zespołami projektowymi.
2. W kategorii wystawiennictwo nagradzamy zaprojektowane stoiska targowe, wystawy, pod
warunkiem, że siedziba przynajmniej jednej ze stron procesu projektowego musi znajdować się
na terenie województw śląskiego lub opolskiego. Miejsce wdrożenia w kategorii wystawiennictwo
nie jest ograniczone terytorialnie.

§3
Uczestnicy Konkursu
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne oraz inne podmioty, których siedziba
znajduje się na terenie województw śląskiego lub opolskiego.
2. Zgłoszeń dokonywać mogą przedsiębiorcy, instytucje z sektora publicznego, organizacje
pozarządowe oraz projektanci lub zespoły projektowe.

§4
Zasady Konkursu
1. Konkurs organizowany jest corocznie.
2. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:
a) produkt;
b) grafika użytkowa, w tym komunikacja wizualna i multimedia;
c) usługa;
d) wystawiennictwo.
3. Do konkursu zgłaszane są nowe lub zmodyfikowane produkty, grafiki użytkowe oraz usługi,
które zostały wdrożone w 2018 roku w województwach śląskim i/lub opolskim przez podmioty
mające siedzibę na terenie województw śląskiego lub opolskiego.
W kategorii wystawiennictwo - zgłoszenie powinno nastąpić przez podmioty mające siedzibę na
terenie województw śląskiego lub opolskiego, jednak realizacja nie musi być być ograniczona tymi
województwami.
4. Zgłoszenia konkursowe oceniane są pod względem:
a) innowacyjności rozwiązań;
b) zrównoważonego rozwoju;
c) dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych;
d) procesu projektowego;
e) funkcjonalności i ergonomii;
f) jakości wykonania i użytych materiałów;
g) estetyki.
5. Nagrody przyznawane są podmiotom wdrażającym i projektantom/zespołom projektowym
w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w danej
kategorii w razie wpłynięcia zbyt niskiej liczby zgłoszeń z tej kategorii lub w wypadku, gdy
zgłoszenia nie będą spełniały regulaminowych kryteriów.

§5
Laureaci Konkursu
1. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł, dyplom oraz statuetkę „Śląska Rzecz 2018”.
2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez partnerów
lub patronów konkursu.
3. Laureaci Konkursu mają prawo do:
a) posługiwania się tytułem i logotypem „Śląska Rzecz 2018”,
b) wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych,
c) ekspozycji na wystawie „Śląska Rzecz 2018”,
d) publikacji w dwujęzycznym (polsko-angielskim) Katalogu Konkursu.
4. Nagrodzeni laureaci i nominowani do wystawy zyskują możliwość promowania w:
a) dwujęzycznym polsko-angielskim Katalogu Konkursu,
b) publikacjach w mediach ogólnopolskich i lokalnych,
c) publikacjach i stronie internetowej Zamku Cieszyn - www.zamekcieszyn.pl
d) publikacjach i stronach internetowych patronów medialnych konkursu.
5. Organizator nie gwarantuje publikacji informacji w wydawnictwach i stronach internetowych
patronów honorowych konkursu.
6. Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom Konkursu odbędzie się podczas IX Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach.
Laureaci Konkursu oraz nominowani do wystawy otrzymują prawo do zaprezentowania podczas
wystawy pokonkursowej „Śląska Rzecz 2018” podczas IX Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz w czasie wystawy pokonkursowej w Zamku Cieszyn.

7. Laureaci Konkursu oraz Nominowani do wystawy zobowiązują się udostępnić Organizatorowi
prace (oryginały lub ich modele) do prezentacji podczas wystawy pokonkursowej. Ponadto Laureaci
Konkursu zobowiązują się przekazać oryginały lub modele prac na rzecz stałej kolekcji „Dizajn po
śląsku. Laureaci konkursu „Śląska Rzecz” (forma przekazania pozostaje do uzgodnienia
z Organizatorem).

§6
Wymagane dokumenty
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem wyrażenia zgód wynikającymi z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. na przetwarzanie danych
osobowych w tym danych wizerunkowych z możliwością ich publikacji oraz oświadczenie o
posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej — załącznik
nr 1.
2. Dokumentacja konkursowa przygotowana zgodnie z § 7 Regulaminu Konkursu.
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny odpis z KRS
lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby Uczestnika Konkursu.
4. Potwierdzenie przelewu lub inny dowód dokonania Opłaty konkursowej.

§7
Instrukcja przygotowania dokumentacji konkursowej
1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego online,
dostępnego na stronie www.zamekcieszyn.pl od dnia 19.06 do 9.09.2019 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) skan podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami wynikającymi z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. na
przetwarzanie danych osobowych w tym danych wizerunkowych z możliwością ich
publikacji oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie
Własności Przemysłowej — załącznik nr 1,
b) wypełniony online formularz zawierający opis oraz specyfikację techniczną uwzględniający
innowacyjny charakter zgłoszenia oraz inne przydatne informacje tj. dane techniczne,
funkcję, docelowe grupy odbiorców, kanały dystrybucji,
c) skany dokumentów - jeśli zgłoszenie posiada: certyfikaty, atesty, patenty, rekomendacje
(z jednostek gospodarczych, urzędów centralnych, urzędów regionalnych), wyróżnienia,
odznaczenia, dyplomy,
d) dokumentacje zdjęciową - maksymalnie 10 ilustracji zapisanych jako pliki EPS, PDF
(grafika wektorowa) albo TIFF w rozdzielczości 300 dpi przy szerokości około 30 cm
(grafika bitmapowa). Fotografie mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych
Organizatora Konkursu. Każde ze zdjęć musi w podpisie zawierać nazwę według zgłoszenia
na formularzu. Tak opisane zdjęcia powinny zostać dostarczone za pomocą formularza
zamieszczonego na http://rejestracja.slaskarzecz.pl
e) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis
z KRS lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby Uczestnika Konkursu,
f) potwierdzenie przelewu lub inny dowód dokonania opłaty konkursowej.
2. Zgłaszający po wysłaniu kompletnego formularza rejestracyjnego otrzyma potwierdzenie
zgłoszenia w Konkursie.
3. W przypadku zgłoszenia z kategorii produkt lub grafika użytkowa wymagane jest dostarczenie
na koszt własny Uczestnika Konkursu do siedziby Organizatora w terminie do 9.09.2019 jednego
egzemplarza zgłaszanego produktu/grafiki użytkowej celem umożliwienia członkom Jury pełnego
zapoznania się ze zgłoszeniem. Jeśli produkt należy do grupy produktów wielkogabarytowych, jego
dostarczenie będzie indywidualnie uzgadniane pomiędzy Uczestnikiem konkursu i Organizatorem.
Prosimy o zaznaczenie takiej informacji w opisie produktu.

4. W przypadku zgłoszenia z kategorii usługa wymagane jest wskazanie formuły umożliwiającej
zapoznanie się z jej funkcjonowaniem lub, jeżeli istnieje, dostarczenie na koszt własny Uczestnika
Konkursu do siedziby Organizatora jej materialnego ekwiwalentu, a także szczegółowego opisu
procesu projektowego (opis grupy docelowej, przeprowadzonych badań, opis kolejnych kroków
procesu projektowego oraz wyniku końcowego) np. w formie prezentacji w formacie pdf.
6. W przypadku zgłoszenia z kategorii wystawiennictwo wymagane jest dostarczenie projektu,
dokumentacji zdjęciowej lub filmowej wraz ze szczegółowym opisem. Organizator dopuszcza
możliwość zaprezentowania elementów projektu wystawienniczego w trakcie obrad Jury oraz na
wystawie.
§8
Terminarz Konkursu
1. Termin zgłaszania się do 14. edycji Konkursu Śląska Rzecz upływa 9.09.2019 roku.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się
17.10.2019 podczas IX Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

§9
Jury konkursu
W skład Jury wchodzą:
a) prof. Czesława Frejlich — przewodnicząca jury, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie;
b) Ewa Gołębiowska — dyrektorka Zamku Cieszyn;
c) Daniel Zieliński — projektant, przedstawiciel Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
(SPFP);
d) Neon Neonov — projektant, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU);
e) Marcin Piotrowski — kierownik Działu Projektowania Usług i Doświadczeń w Play;
f) Pavel Choma — projektant, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie;
g) Tomasz Zjawiony — prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
h) Paweł Garus, Jerzy Woźniak — architekci, pracownia mode:lina™.

§ 10
Zasady finansowania uczestnictwa w Konkursie
1. Opłata konkursowa za jedno zgłoszenie wynosi 300,00 zł brutto.
2. Opłatę konkursową należy dokonać nie później niż do 9.09.2019 roku na konto Zamku Cieszyn:
ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 w tytule przelewu wpisując
„Śląska Rzecz 2018”.
3. Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konkursu.
4. Opłata konkursowa obejmuje koszty i korzyści wynikające z uczestnictwa zawarte w
Regulaminie Konkursu:
a) przygotowanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów Konkursu,
b) prezentację Laureatów Konkursu oraz Nominowanych na wystawie pokonkursowej „Śląska Rzecz
2018” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas IX Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w Zamku Cieszyn,
c) prezentację Laureatów Konkursu oraz Nominowanych do wystawy w dwujęzycznym polskoangielskim katalogu konkursowym „Śląska Rzecz 2018”,
d) promocję na stronie internetowej Organizatora www.zamekcieszyn.pl,
e) prezentację Laureatów Konkursu w ramach ekspozycji stałej kolekcji „Dizajn po śląsku. Laureaci
konkursu Śląska Rzecz” w Zamku Cieszyn.

5. Niedokonanie opłaty konkursowej w terminie wskazanym w Regulaminie (§ 10, pkt. 2)
spowoduje niedopuszczenie zgłaszanego projektu do udziału w Konkursie.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odsyła prac konkursowych, można je odbierać osobiście lub przez upoważnioną
pisemnie osobę w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie odsyła prac konkursowych Nominowanych do wystawy. Odbiór następuje na
koszt Uczestnika Konkursu, po zakończeniu ekspozycji wystawy pokonkursowej, w terminie
uzgodnionym mailowo lub telefonicznie z przedstawicielem Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mu produkty, utratę, uszkodzenie lub
zmianę ich właściwości w przypadku ich niewłaściwego zabezpieczenia przez Uczestnika Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Terminarza Konkursu, o czym poinformuje na
stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie Jury Konkursu, o czym poinformuje na
stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Załączniki: Załącznik nr 1 — Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz
oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności
Przemysłowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Śląska Rzecz 2018 w każdej
z kategorii konkursowych.

§ 12
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zamek Cieszyn
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego
dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018 poz. 1000) informujemy, że:
I. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Zamek Cieszyn, reprezentowany przez Dyrektora, którego
siedziba mieści się przy ul. Zamkowej 3abc, 43-400 Cieszyn, tel.+48 33 851 08 21;
info@zamekcieszyn.pl; www.zamekcieszyn.pl
II. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@zmekcieszyn.pl lub na adres siedziby Administratora.
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji zadań i celów Zamku Cieszyn na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody. Dane osobowe są
przetwarzane w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamku Cieszyn,
b) realizacji umów zawartych z Zamkiem Cieszyn,
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamku Cieszyn,
d) w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.)
– RODO; Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
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); Ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493 z
późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240); ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141); ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177); ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 z późn. zm.); art. 6 ust 1 lit e, RODO; art. 111 Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz.1000); Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.
(Dz. U. 1997 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.); Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); Statutu Zamek Cieszyn - Załącznik do uchwały
XXVII/282/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury
„Zamek Cieszyn”; Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w
niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. 1999 nr 26, poz. 234 z późn. zm);

Podstawa przetwarzania danych wynikająca z RODO:
1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora
obowiązków określonych przepisami prawa (Art. 6.1 lit. c);
2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora w tym poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i realizację
zadań związanych z organizacją uroczystości (Art. 6.1 lit. e);
3. W zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej
osoby fizycznej i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, m.in. poprzez realizację procedury wnioskodawczej, działalność informacyjną,
realizację zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych i archiwalnych, prowadzenie
badań naukowych, jak również realizację zadań, związanych z upowszechnianiem historii Zamku
Cieszyn, działalność wystawienniczą, konserwatorską oraz realizację zadań, związanych z
wizerunkiem Zamku Cieszyn, nadto zaś związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
zwiedzających, a także innych osób przebywających na terenie Zamku Cieszyn obejmujących
monitoring wizyjny (Art. 6.1 lit. d oraz lit. e);
4. W zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
polegającego w szczególności na marketingu usług i produktów własnych Administratora,
dochodzeniu i zabezpieczaniu przysługujących mu roszczeń, dla celów tworzenia zestawień, analiz i
statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania
marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, dla celów
administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (Art. 6.1 lit. f);
5. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (Art. 6.1 lit. b);
6. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i
zakresie (Art. 6.1 lit. a).
IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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 oraz inne podmioty, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego
polecenie.

V. Okres przechowywania danych osobowych.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od
administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
VII. Prawo do wycofania zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają
Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu
jej wycofania.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych.
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia
umowy.
1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Państwo nie podacie swoich danych,
ZAMEK CIESZYN nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Państwo nie podacie swoich danych, ZAMEK
CIESZYN nie będzie mógł wykonać takiej umowy;
3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Państwo nie podacie
swoich danych, ZAMEK CIESZYN nie będziemy mógł zawrzeć takiej umowy.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

