
Warunki udziału i prezentacji prac na wirtualnych  

XVII Ogólnopolskich prezentacjach Artystycznych Kolejarzy 21-24.10.2020 r.  

organizowanych przez Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie, przy udziale  

Stow. Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” i Federacji Z.Z. Kolejarzy 

 

A.  Warunkiem czynnym udziału w OPAK jest obecność w środowiskach kolejowych i uprawianie  

      lub animowanie kolejowej kultury, lub uczestnictwo w poprzednich prezentacjach. 

B. Warunkiem formalnym jest akceptacja: Programu XVII OPAK i n/w warunków oraz wyrażenie zgody  

     na przetwarzanie (wg klauzuli zamieszczonej w p. F.) danych osobowych - poprzez zgłoszenie na adres   

     e-mail: opak@ktkdkk.pl w terminie najpóźniej do 10.10.2020 r. swojego udziału - zawierające: 

1. Imię i Nazwisko  + telefon 
2. Krótka charakterystyka twórczości  
3. Charakter związku ze środowiskiem kolejowym  
4. Akceptacja (w mailu zgłoszeniowym) programu i warunków technicznych XVII OPAK oraz wyrażenie 
    zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KTK. 
 

C. Zgłoszenie powinno zostać wysłane z aktywnego konta e-mail, tego które będzie używane jako forma 

     kontaktu w trakcie przygotowywania i trwania XVII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy.  

1. Adres wysyłki zgłoszenia:  opak@ktkdkk.pl 

2. Temat wiadomości:  Zgłoszenie-OPAK 

3. Obowiązkowa treść maila zgłoszeniowego:   

Zgłaszam udział w XVII OPAK, akceptuję ich program  i warunki techniczne oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez KTK. 

D. Przesłane na wystawę OPAK elektroniczne wizerunki autorskich prac artystycznych powinny być opisane 

     ( imię i nazwisko autora i nazwa pracy) oraz spełniać następujące warunki techniczne: 

 zdjęcia: jpg (maksymalna waga jednego zdjęcia 500 KB) 

 dokumenty: pdf  
  Organizatorzy przewidują umieszczenie na wirtualnej wystawie do 3-ech prac każdego autora. 
 

E. Informacje organizacyjne 

    Miejsce i czas wystawy oraz imprez towarzyszących XVII OPAK określa Program. 
    Wszelkie informacje: tel.: 12 634-59-50   505-241-248  510 291 460; e-mail: ktk@ktkdkk.pl 
 

F. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika OPAK - jest Kolejowe Towarzystwo Kultury (KTK) z siedzibą: 31-150 Kraków ul. św. Filipa 6, KRS 0000044214, które realizuje imprezę. 
Specjalista ds. danych osobowych - jest dostępny w siedzibie KTK lub pod adresem e-mail: dorotkadkk@gmail.com lub pod telefonem nr 505-241-248. 
2. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana, dla których KTK przetwarza dane osobowe jest realizacja imprezy (wydarzenia artystycznego/kulturalnego, 
oświatowego).  Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez KTK jest zapewnienie najwyższej jakości planowanej imprezy.  
3. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru kontaktowego telefonu i adresu e-mail - umożliwi KTK zapewnienie udziału w imprezie.  
4. KTK  przekazuje dane osobowe (tylko na podstawie umowy powierzenia) następującym kategoriom podmiotów:  a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym 
oprogramowanie informatyczne, b)  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej. KTK nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym 
nie dokonuje profilowania oraz posiadane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
5. Okres przetwarzania danych osobowych przez KTK i ich usunięcie: a) pozyskanych w związku z zawartą umową o świadczenie usługi będą przetwarzane przez okres przedawnienia 
roszczeń podatkowych i roszczeń cywilnoprawnych: KTK lub Pani/Pana,  b) pozyskanych na podstawie zgody Pani/Pana w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 
ważności tej zgody.  Usunięcie/animizowane danych osobowych Pani/Pana następuje w ciągu 7 dni po terminie określonym w punkcie a), zaś przesyłanie  informacji ustaje natychmiast 
po odwołaniu przez Pani/Pana zgody na ich przesyłanie. 
6. Każda Osoba ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia {za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5.a)} lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy 
Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie KTK. Ponadto, KTK udostępnia adres e-mail: dorotkadkk@gmail.com za 
pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 
7. Każda Osoba ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  
00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 
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