
Regulamin projektu „Inkubator Muzyczny”.

1. Założeniem projektu jest  stworzenie bazy zespołów muzycznych, reprezentujących różne
gatunki  muzyczne,  wokalistów,  solistów,  instrumentalistów,  dj'ów,  którzy  związani  są
z miastem  Mysłowice.  W ten  sposób  powstanie  skompilowany  obraz  środowiska
muzycznego,  do  którego  będzie  miał  dostęp,  za  pośrednictwem  internetu,  każdy
zainteresowany  muzyczną  działalnością,  zarówno  w zakresie  tworzenia  muzyki,  jak
i organizacji różnych imprez i wydarzeń. Udział w projekcie jest dobrowolny.

2. Każdy, kto chciałby przystąpić do projektu zobowiązany jest do wypełnienia formularza,
zawierającego opis wykonawcy, zdjęcie, dane kontaktowe, materiał dźwiękowy (formularz
dostępny do pobrania na stronie Mysłowickiego Ośrodka Kultury, www.m-ok.pl).

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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  (RODO).  Administratorem  Państwa  danych  jest
Mysłowicki Ośrodek Kultury (ul. Grunwaldzka 7; 41-400 Mysłowice). 

3. W  projekcie  mogą  wziąć  udział  nie  tylko  osoby  zamieszkałe  lub  zameldowane
w Mysłowicach,  ale  także  takie,  które  są  związane  z  miastem poprzez  swoją  muzyczną
działalność.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich,  chcących  wziąć  udział  w  projekcie,
wymagana  będzie  zgoda  rodzica  lub  opiekuna  załączona  do  formularza,  która  stanowić
będzie jednocześnie zgodę na udostępnianie wizerunku uczestnika.

4. Wszystkim  zainteresowanym  dołączeniem  do  Inkubatora,  proponujemy  także  udział
w wybranych imprezach i wydarzeniach miejskich, których MOK jest organizatorem lub
współorganizatorem.  Wybór  artysty  występującego  na  danym  wydarzeniu,  będzie  się
odbywał  zawsze  za  pośrednictwem  MOK,  który  odpowiada  także  za  dobór  danego
wykonawcy.

5. MOK  prześle  propozycję  współpracy  (występu  na  wydarzeniu  kulturalnym)  wybranym
wykonawcom  za  pośrednictwem  e-maila  lub  telefonicznie,  a  zatem  za  pośrednictwem
danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu do projektu.

6. MOK  może  również  za  pośrednictwem  danych  kontaktowych  podanych  w  formularzu
wysyłać  propozycje  projektów  edukacyjnych  i warsztatowych,  kierowanych  do  dzieci
i młodzieży,  a  w  których  dany  wykonawca  mógłby  zdaniem  MOK  wziąć  udział
w charakterze instruktora.

7. MOK oferuje także realną pomoc dla uczestników projektu w postaci realizacji teledysków
lub nagrań w studio.  Wybór wykonawców, którzy wezmą udział w nagraniach demo lub
teledysku  nastąpi  na  przesłuchaniach,  o  których  MOK  każdorazowo  powiadomi
uczestników projektu.

http://www.m-ok.pl/


8. MOK nie ponosi odpowiedzialności za treści, które są związane z twórczością zgłoszonych
wykonawców. MOK nie ingeruje także w prawa autorskie oraz nie może narzucić zmian
wykonawcom, które wpływałyby na ich twórczość.

9. Wysyłając  zgłoszenie  do  Inkubatora  Muzycznego,  wykonawcy  wyrażają  zgodę  na
udostępnianie  ich  własnego  wizerunku  i  własnej  twórczości  na  stronie  internetowej
i mediach społecznościowych MOK. Przesłane utwory audio posłużą jedynie do promocji
projektu.

10. MOK  nie  będzie  prowadził  działalności  zarobkowej  przy  wykorzystaniu  nadesłanych
utworów audio, stanowiących własność wykonawców.



RODO – Klauzula informacyjna dla uczestników projektu

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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

(RODO).  Mysłowicki  Ośrodek  Kultury  zgodnie  z  obowiązkiem  wyrażonym  w  art.  13

rozporządzenia, podaje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 Przetwarzanie  danych  osobowych  w  ramach  Projektu  Inkubator  Muzyczny  odbywa  się

zgodnie z postanowieniami regulaminu Projektu

 Administratorem danych osobowych jest Mysłowicki Ośrodek Kultury 41-400 Mysłowice

ul. Grunwaldzka 7, tel. 500 186 321

 W Mysłowickim Ośrodku Kultury wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z

którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich

praw elektronicznie: e-mail rodo@m-ok.pl

 Osobą odpowiedzialną  za  prowadzenie  dokumentacji  dotyczącej  realizacji  Projektu  oraz

dokumentacji  dotyczącej  przetwarzania  danych  osobowych  uczestników  Projektu  jest

Koordynator Projektu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników w myśl art. 6 ust. 1 lit.

a) Rozporządzenia:

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  Projektu  Inkubator

Muzyczny 

 Dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  współpracującym  z  Mysłowickim

Ośrodkiem Kultury na podstawie umowy powierzenia

 Dane osobowe mogą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora

oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie

obowiązujących  przepisów  prawa,  np..  sądom,  organom  ścigania  lub  instytucjom

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna podstawę prawną

 Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów

określonych w Regulaminie Projektu  Inkubator Muzyczny, a po tym czasie przez okres

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Uczestnikowi  projektu  przysługują  następujące  prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych

osobowych:

 Prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania

mailto:rodo@m-ok.pl


 Prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych,  ze

względu na Pani/Pana szczególną sytuację

 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

 Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności.

 Podanie danych jest  dobrowolne,  aczkolwiek odmowa ich podania jest  równoznaczna z

brakiem możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie

 Prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  osobowych  zakresie

naruszenia prawa do  ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy

RODO.


