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Zarządzenie Nr 12/2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnia)Z a3 202Ż r.

'/ w sprawie wprowadzenia:
REGULAMIN WYDARZENIA - I PODLASKI PRZEGLĄD PIOSENKI

,,Ktok do kariery. . . '' w dniach 04.05 Ż0Ż2t - 2a.a5 .202Żr.
organizowanego w Domu Kultury w Łapach

Na podstawie art. 17 ustawy z dnta Ż5 października 199l r o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej lDz. U. z 2020 r. poz. I94 z poŹn. zm.l, $ 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XrX/164l20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28
lutego 202ar. w sprawieuchwalenia statutuDomu KulturywŁapach /Dz.łJrz. Woj. Podl. ZŻ02ar."
poz. 1390l, zarządzam co następuje:

$1
l. Wprowadza się:

l. Regulamin wydarzenia - I PODLASKI PRZEGLĄD PIOSEM<I ,,Krok do kariery. . ' '' w
dniach 04.05.z022r. - 20.05.2022r - stanowiący załącznlk nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

2. Karta zgłoszenia uczestnika - stanowiącazał'ącznlknr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku do ww konkursu - stanowiący

załączntk nr 3 do niniejszego zarządzenia.

s2
2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

vCtM u.t") W ł'AFACH
1Ą-1 n)t

r"r l. ętB
Ntp 966"05-73_936
tel" 85 Zig 23 0O

ń8r

liput.łl0.''t0 łłł,Ą

Dom KulturywŁapach, ul' Główna8, 18-100Łapy, NlP 966_05-73-936, REGON: 000645553
Dyrektor;WiKoria Wnorowska, tel 513 105 396, wwnorowska@dklapy.pl
Sekretariat: tel. 85 71 5 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook. com/dklapypl
www.dklapy.pl
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Załqcznik Nr 1
Do Załzqlłzenie Nr 12 /2022

D.yłeknra Domu Kulhł-r,- y, Lapach
z dnia 02.0-1.2022 ł:

REC}LJL AM I N WY D ARZI.:N IA
l PI)DLASKI PRZEI'G|'ĄD PIOSI].NKl

,,Krol< do kariery " w dniach 04 05 2027r i20 05.2rJ22r

sl
Postanowienia ogólne

l. Konkurs adresowany jest do uczestnikow z terenu województwa podlaskiego. organizatorem
konkursu jest Dom I(ultury w Łapach, wspołorganizatorem jest Urząd Marszałkowski
Wojewodztwa Podlaskiego.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Zasady konkursu za-warIe są w regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie organizatora oraz
na stronie internetowej www. dklapy.pl.
4. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu.
5. Termin i miejsce realizacji: a4.05.2022 - 20.a5.2022" Dom I(ultury w Łapach - Sala
Widowiskowa.
6. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

- I etap - przyjmowanle zgłoszeń i nagrań online w terminie do 04.05.2022r,
W dniu 06,05.20Ż2 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osob
zakwalifikowanych do II etapu będzie ogłoszona na stronie www'dklapy.pl)

- II etap - eliminacje konkursowe na Zywo w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Łapach
(u1. Głowna 8" 18_l00 Łapy) 20.05.2022 r., początek przesłuchań o godz. 10.00. Szczegołowy
harmonogram prezentacji II etapu Zostanie określony po ogłoszeniu wynikow I etapu.

Nagrody zostaną wręczone po każdej kategorii. Nie przewidujemy koficowego Koncertu
latlreatów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku zaostrzenia
obowiązującego prawa o Zgromadzeniach w związku z COVID-19 Jeśli przepisy nie umozliwią
przeprowadzenia [l etapu konkursu na zywo" eliminacje polegac będą - podobnie jak w I etapie - na

wysyłaniu nagrah online. Informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczone na stronie
www.dklapy.pl

(i2

Cele konkursu
a) wspieranie zdolnych wokalnie dzieci w mieście i regionie poprzez umozliwienie prezentacji ich
umiej ętności wokalnych'
b) propagowanie polskiej kultury muzycznej w wykonaniu dzieci, młoózieży i dorosĘch,
c) wymiana doświadczeń muzycznych wŚrod dzieci oraz ich opiekunow" instruktorów i nauczycieli,
e) promocja młodych wykonawcow biorącychudział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek dostosowanych do wieku wykonawców ich walorów artystycznych i
wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do dalszego doskonalenia umiejętności
wokalnych, ogolnomuzycznych oraz W na instrumentach,

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna B, 1B-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936' REGoN: 000645553
Dyrektor. WiKoria Wnorowska, tel 513 105 396, w.wnorowska@dklapy.pl facebook.com/dklapypl
Sekretariat tel 85 715 23 00, sekretariat@dklapypl wunrudklapy.pl
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h) rozwijanie talentów estradowych i walka ztremą,
i) kształtowanie u miej ętno ści w spółzawodni ctwa.

s3
Zasady uczestnictwa

l. Konkurs ma zasięg wojewódzki, podział na kategorie wygląda następująco:
1) - przedszkola,
Ż) - I - 4 klasa szkoĘ podstawowe,
3) - 5 - 8 szkołypodstawowe,
4) - szkoły średnie i dorośli,
5) - zespoły.

2' Warunkiem uczestnictwa jest przesłanieprzez uczestnika na adres sekretariat@dklapy.pl do
dnia 04.05.2022r,
- wypełnione karty zgłoszenia uczestnika {załączniknr 2),
- wypełnione zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku (zał.ączniknr 3),
- nagranie utworu w formacie mp4, którego cZaS nie może przekroczyć 7 minut.
- pliki większe niż 10 MBo przesłać za pomocą stron pomocnych w wysyłaniu dużej wagi
plików np. www.wetransfencom ; www.wvslij to.pl .

3. organizator zastrzega sobie prawo pominięcia udziału w przesfuchaniach uczestnika, który
przyśle nagranie w innym formacie.

4' Kazdy wykonawca wykonuje jedną polską piosenkę z własnym podkładem: akompaniament na
Żywo {organizator udostępnia fortepian) lub w formacie mp3.

5. Piosenka powinna byó w języku polskim i dostosowana do wieku wykonawcy' Prosimy o roz-
waŻny wybor tekstów piosenek wykonywanych przez najmłodszych.

6. Dyskwalifikowani będą uczestnicy' wykonujący utwory które zawierają teksty o przemocy, dys-
kryminacji rasowej" treści erotyczne. Uczestnicy przy wyborze sugerują się pioseŃami popular-
nymi" nie zdając sobie sprawy z tego, ze ich treŚci j edno znacznie promuj ą kult ciała, nieczystośc
seksualną oraz agresję.

7. Zakwalifikowani do II etapu przesfuchań uczestnicy mają obowiązek stawić się na przesłuchania
II etapu. Uczestnicy w II etapie' mogą wystąpiÓ z piosenką zI etapu lub zaśpiewac inną' Wybor
tej samej piosenki nie będzie miał wpływu na ocenę jury' Zachęca się jednak do wyboru innej
piosenki' co pozwoli na jeszcze wnikliwszą ocenę umiejętności wokalnych uczestnika konkursu.

8. W II etapie przesłuchań organizator zapewnia nagłośnienie: mikrofon, mozliwośc odtworzenia
podkładu muzycznego na sprzęcie nagłaśniającym oraz fortepian. Nie zapew-niamy akompania-
tora.

$4
Przebieg drugiego etapu konkursu

1. Drugi etap konkurs odbędzie się 20 maja2a22, początek przesfuchahprzewidziany jest o
godzinie 10.00.

2. Uczestnik zobowtązany jest do przesłania podkładu na adres r.brzozowski@dkp! do dnia
16'05.202Żr.

3 ' Przesfuchania drugiego etapu są otwarte dla publiczności.

Dom Kultury w Łapach, ul. GłÓwna B, 18-'100 Łapy, NlP: 966-05_73-936, REGON: 000645553
Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel. 513 105 396, wwnorowska@dklapy. pl
Sekretariat. tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook.com/dklapypl
wvnrv.dklapy.pl
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Ocena

1. Komisja I(onkursowa powołana ptzez organizatora składająca się z muzykow dokona oceny
wykonawców wg. następujących kryteriow: intonacja" w-arunki głosowe" dykcja' dobór
repertuaru zgodny z celem Konkursu, interpretacja, ruch sceniczny, akompaniament, ogolny
wyraz afiystyczny

2. Jury powołane przez organizatora Konkursu składająca się z muzyków dokona oceny
wykonawców w poszczegolnych etapach i kategoriach, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) dobor repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i mozliwości wykonawczych
uczestnika" umiej ętności wokalne"

b) dykcja,
c) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,

interpretacja wybranego utworu.
3. Komisja Konkursowa na podstawie ww. kryteriów wyłoni laureatów dokonując oceny w

punktacji od 0-3 w kazdej kategorii.

$6
Nngrody

Wszyscy uczestnicy otrzyma1ą pamiątkowe dyplomy zaudztał w I PODLASKIM PRZEGLĄDZIE
PIOSENKI ,,Krok do kariery. . . '', natomiast laureaci Konkursu otrzymąą dyplomy oraz upominki
r zeczow e za zdobTt e mi ej sca,

$7
Sprawy organizacyjne

1. Akredytacja wynosi l0 zł od każdego uczestnika. Dotyczy to zarówno solistoq jak i zespołow.
(Przykład: jeżeli zgłoszony zespc>ł' składa się z 5 członków to akredytacja wynosi 50 zł)

2. Akredytację prosimy wpłaciÓ na konto Bank Millennium 98 1160 2Ż0Ż a}aa 0001 7568 7186 z
dopiskiem ''Podlaski Przegląd Piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika'' do dnia 16'05.2a22 r. i
przedstawic ksero wpłaty w dniu Konkursu'

3. ['WAGA! Zwroty akredytacji dokonyr'vane są tylko w przypadku odwołania imprezy. W
pozostałych sytuacjach (m. in. rezygnacja uczestnictwa w Konkursie) akredytacja nie będzie
zyv{acana.

4. Dzieci" które uczęszczająnazajęcia do Domu Kultury w Łapach zwolnione są z akredytacji.
5. Dojazd do Łap własnym środkiem transportu zudziałem opiekunów z placówek kultury, szkoły

lub i nnej i n stytucj i zg}aszaj ącej u czestni ka/uczestników.
6. Zgłoszenie uczestnictwa do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków

niniej szego Regulaminu.
7. Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzygaorganizator.

Szczegółowych informacii na temnt konkursu udziela:

Dom Kultury w Ł'apach;
Os odpowiedzialna. Kamila Klim

tel: 504-666-520

Dom Kultury w Łapach, ul. Głowna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel 513 '105 396, wwnorowska@dklapy. pl facebook.com/dklapypl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl wwwdklapy pl
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Załącali* Nr 2
do Zuriqłtieni.e Nr 12 /2a22

DJ,relitorą Domtt Kttltury y, ł'apoch
: dniłl 02.0j'2022 ł:

KARTA ZGl,()SZr:NlA tiCZES'I'N I KA
I PODLASI{l PI{ZEG{'ĄD PIOSENl{l

..I(r<łk ilo kariery.. '", Dotll I(LrltrrrY rv Lapach

Opiekun uczestnika
Telefon/ e-mail kontaktou r opiekuna :

Inrię Nazrvisko (uczestnik)l Nazrva Zespołu
Kategoria:

Irrrię Nazrvisko (rodzic/op iekun pra\\n\r

Korrtakt e-urail. tclefon:

Mie.jscorrość:

Kategoria uczestnika (rvłaści rve zaznaczv ć\ :

Soliści:

t] dzieci rv rvięku przedszkolnvnr.

l] uczniorvie klas I-IV szkół podstarvo,lvvch.

l uczniorvię klas V-VIII szkoł podstalvo\Yygh.

n uczlriorvie zę szkóĄ średrriclr i dorośli
Zespoł-v:

Utrv ó r rv1.ko n_v rł an-v pr ze z vcze stn ika/ze sp ó l :

Autor
Tltul:
Rodzai podkładrr (w ła ś ci *- e zczn aczyc)

1j podkład c-vfrowr' (mp3)

! akompaniamont na Ąnvo

J a^ niżej podpisany/ą, ośrviadczanr, że :

rv'vraŹarrr zgodę na udział rv Konkursię - PODLASIflM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI ..Krok do karierv.'"
organizorraftYmprzez Donr Kultury' rv Łapach lr tenrrinie 20.05.2a2Ż r." rv Donru Krrltury rt Łapach-

odporviadar,r zabezpieczeństrvo uczęstnika /srtoje rv drodze do miejsca atazZ miejsca koŃursu. Biorę rra
siebie odporviedzialrrośc finansorvą za szkod1'rv1.'rządzone prZęZuczestnika/siebie rv mieniu organizatororv
oraz osób trzecich.Zapozna|ęnllam i akceptuję Regulamin l(onkursu - PODLASKI PRZEGLĄD
PIOSENKI ..Krok do karien...'" \tprolvadzon-v Zarządzeniem D1'rektoranr 12 z drria 02'03.20Ż2t.

C.zyte Iny podlt is opiekilna prayyilego

Dom Kultury W Łapach, ul. Główna 8, 1B_100 Łapy, NlP: 966-05-73_936, REGoN: 000645553
DyreKor:Wiktoria Wnorowska, tel. 513 105 396, wwnorowska@dklapy.pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook.comldklapypl
wwwdklapy.pl
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych - zgodnie z art.

13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27
kwietnia 2o16 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (zwanego dalej RODO)

l. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przezDyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel.85 715 23 00, fax: 85 875 l8 54, email:

sekretariat@dklapy. pl" www. dklapypl/Łoruabl
Ż. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych' z ktorym w sprawach zwtązanych z

przetwarzaniem danych osobowych, mozna się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem. iod@clklapy.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, na podstawie
wyrazonej zgody tj. art 6 ust. 1 lit. a RoDo, ktorą moze PanilPan w kazdej chwili wycofaó.

4. Dane osobowe mogą byc ujawnione osobom upowaznionym przez administratora' obsfudze
prawnej i informatycznej oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będąprzez okres wyzej wymienionego celu oraz wynikający z
przepisow prawa dotyczący ch archiwizacj i.

6, Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
d any ch oraz o grani czeni a pr zetw ar zani a dany ch.

7. Zgoda może zo*.aÓ wycofana w kaŻdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8' Podanie danych jest dobrowolne i nie jest PanilPanzobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak mozliwości wzięciaudziału w konkursie.

9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych'

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyĄt ani profilowania, o ktorym mowa w art' 22 rozporządzenia.

Dom Kultury w Łapach, ul. GłÓwna B, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
Dyrektor: WiKoria Wnorowska, tel. 513 105 396, wwnorowska@dklapy. pl facebook.com/dklapypl
Sekretariat: tel. 85 7'15 23 00, sekretariat@dklapy.pl www.dklapy.pl
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ZaĘcznik Nr 3
Do Zułzqdzenie Nr 12 /2022

Dyrektora Dołłtu Kultury v, Lapacłł
z dnict 02.03.2022 r.

(data i miejscoltość)

(imię i nazrvisko)

ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Napodstarł'ieart.8lust. l ustau'-vzdrria4krvietnia 1994r.oprarvie autorskinriprarvachpokreivn1.ch(Dz'
U ' z Ż0 19 r . poz. l 23 l )' zezlyalann Donrorvi Kulfury' rv Łapach na nieodpłatlre utnvalanie i rozporvszeclrnia_
nie rvizerunku mnie,/mojego dziecka oraz lrieograniczone czasowo oraz tęrytorialnie rvrrkorz-vstanie rvize-
ruŃu utnvalonego rv dniu Ża '05 .Ż072r. rv fornrie zdjęÓ i nagrań video rv zlviązktl' z udzialęłn rv PoDLA-
SKIM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI ,,Krok do kariery..'' organizo\ilanym przez Dom Kultury w Ła-
pach.

Nini ej s za zgoda ob ej mLrj e rrastępuj ącc po la eksp loatacj i :

1. utrrvalanie i zrtielokrotniarrie rł'izerunku rv rtersji papierorvej. ęIektronicznej i zapistr ntaglletr'czllego;
2. rvprorvadzanie rvizerunku do pamięcikomputera. rwśrtietlanie rv sieci Irrternęt na stronie intenretorvej

dklap-v.pl oraz profilu spolecznościorlYm Facebook. innych nrediach społecznościorvygh;
3. publiczne rv-vstarvianie. rozpowszeclrnianie- publikolvanie- rr1'śrvietlarrie' odtrvarzanie a takzę

publiczne udostęprriarrie rvizentnku. rt taki sposób. aby każd-v nrogł miec do niego dostęp rr nriejsctt i
czasie przez siebie rv1'bran1,m.

Wizerunęk uczestnika moze bvć uźrłr. do różnego rodzaju form elektronicznego przetltarzalia- kadrorvania i
kompoz-vcji^ a także zestarrion\'z rvizerunkami innygh osób. może b-vó uzupełtliotrv torr'arz\lszac\'l1l
konrentarzenr" natomiast nagrania filrnowe z jego udziatrem mogą b-vc cięte. montorvanę. nrodvfikorvane.
dodarvane do irury'ch materialórv porvstając'vch na potrzebr'informorvania o prorrrocji - PODLASKIEGO
PRZEGLĄDU PIOSENKI ,,Krok do kariery...'' organizowanego przez Dom Kultury w Łapach.
Przeniesierrie niniejszego zezrvolenia araz rtszelkiclr pravł z nim zvłiązan-vch na osobę ltlb podrrriot trzeci nie
\T\rmaga nrojej uprzedniej zgod-v rra taką czlrrność i następu.je nieodpłatnie'

Inrię i rrazrviska uczestnika konkurstl: .....
W-vrażam/nie rv5'1ą2ą11' zgodęly, rra publikortanię imienia i nazrviska \\raz Zę zdjęciem.
ośiviadczam. iŻ zapoznałanrlenr się z treścią Reguluminu PODLA9IilEGO PRZEGĄDU PI0SENKI
,,Krok do kariery..'' organi4otfanego pr7,ex l)clm Kultury w Łupach w dniach 06.05.2022n i 20.05,2022n,
wprowadaonego Zarzqtlzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Domu Kultury w Łapach ztlnia 02 marca 2022r. oraz
rr' pełni akceptuję jego treść.

Jedrroczęśnie ośrviadczam. że zapoztrałęnrl-am się z oborviązkienr infornrac5,jnvnr Administratora rv zakresie
pr zetw ar zania dan1,'ch os ob orv-vch (na odrvroc ie).

(cz1telrrr' podpis składającego ośrł'iadczenie
r odzical -ów lopiekrrrra/-órv prarvnegol-ych)
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunktr _ zgodnie z ał't.13 ust. 1

i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016ft79 z dnia27 trwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związktl z przetwarzaniem danych osolrowTch i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46AilE (zwanego
dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przez Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 7l5 Ż3 00, fax: 85 875 18 54, email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym w sprawach zwtęanych z
przetwarzaniem danych osobowych" mozna się kontaktowal za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@dklapy.pl.

3. Dane osobowe będą pfzetwarzane w celach zvłiązanych z promocją konkursu, na podstawie
wyrazonej zgody tj art. 6 ust. l lit' a RoDo, klorą moze Pani/Pan w kłŻdej chwili wycofaó.

4. Dane osobowe mogą byc ujawnione następującym odbiorcom: uzytkownicy stron internetowych
administrat ora oraz portali społecznościowych" na których administrator posiada konta' dostawcy
usłu g i nfor maty czny ch ad mi n i str ator a or az medi a l okalne.

5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyŻej określonego celu,
nie poźniej niz do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, Sprostowania danych" usunięcia
d anych o, az o gr ani cz eni a p r zetw ar zani a d any c h.

7. Zgoda maŻę zostac wycofana w kazdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z
prawem przetwarzania" którego dokorrano na podstawie zgody przedjej wycofaniem'

8, Podanie danych jest dobrowolne i nie jest PanilPan zobawiązanaly do ich podania.

9. Gdy uzna Pani/Pan' Że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

l0. Nie przekazujemy Państwa danych pozateren Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG) z
zastrzeŻeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach setwisu Facebook.
Facebook może przekazywac Państwa dane poza EoG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwlerdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzające1odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajow. Szczegołowe informacje dostępne są pod adresem:
https : l/www. facebook. com/about/privacy.

l 1. PanilPana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o ktorym mowa w art. Ż2rozporządzenia.
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