
Regulamin Konkursu – „Bródno” - Tutaj żyję, mieszkam i tworzę 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” 

 ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa. 

2. Konkurs adresowany jest do Mieszkańców – członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bródno”, autorów nietuzinkowych piosenek o tematyce 

„Bródna”. 

3. Celem Konkursu jest: 

− zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w kulturalnych wydarzeniach 

na terenie Bródna,  

− integrowanie się z mieszkańcami, 

− zachęcenie do dzielenia się własną twórczością, 

− nagranie piosenki, która zdobyła  pierwszą nagrodę w profesjonalnym 

studiu nagrań,  

− zaproszenie laureatów konkursu do stałej współpracy.  

4. Uczestnik zgłasza swój udział w konkursie poprzez złożenie własnoręcznego 

podpisu na karcie zgłoszenia i klauzuli informacyjnej oraz przyniesienie 

kompletu dokumentów wraz z nośnikiem USB mieszczącym nagranie 

konkursowej piosenki. 

5. Zgłoszenia i klauzula informacyjna powinny być wypełnione 

i dostarczone” do 22.04.2022 r. do skrzynki korespondencyjnej 

SM „Bródno” mieszczącej się przy ul. Krasnobrodzkiej 11, 03-214 

Warszawa  wraz z nośnikiem USB,  w zamkniętej kopercie z opisem:  

Konkurs – „Bródno” - Tutaj żyję, mieszkam i tworzę. 

6. Oceny zgłoszonych piosenek, dokona specjalnie powołana Komisja 

konkursowa w dniu 26.05.2022 r.  

7. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a) ogólne wrażenie, 

b) treść tekstu/tematykę, 

c) oryginalność wykonania, 

d) jakość przekazu. 

8. Przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się w biurze Zarządu SM „Bródno”, 

przy ul. Krasnobrodzkiej 11 w Warszawie, o czym laureaci zostaną 

powiadomieni.  



9. Nagrody w konkursie: 

I miejsce – nagranie piosenki Laureatów w profesjonalnym studiu nagrań, 

II i III  miejsce – profesjonalny sprzęt muzyczny. 

10. Wyniki konkursu zostaną udostępnione w najbliższym czerwcowym numerze 

gazety „Nasze Bródno”, jednocześnie zamieszczone na ogólnie dostępnych 

portalach internetowych działających na rzecz SM „Bródno”.  

 

 
  



Karta zgłoszenia do udziału w konkursie: 
„Bródno”- Tutaj żyję, mieszkam i tworzę 

 

SM ”Bródno” ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa  

 

1. ………………………………………………………………………………………..… 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu - Członka Kapeli, Zespołu 

2. ………………………………………………………………………….......................... 
Adres z kodem pocztowym i telefon kontaktowy Uczestnika konkursu 

 

…………………………………………….. 
data i podpis Uczestnika konkursu 

 

Ochrona Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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 RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (ADO) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” 

z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa. 

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie 

 pt. „ „Bródno”- Tutaj żyję, mieszkam i tworzę” oraz w celu prawidłowego przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia Konkursu, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. a. 

3. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą Członkowie Komisji Konkursowej, ewentualnie 

Organów Spółdzielni oraz Kancelarii Prawnej Prokurent w Warszawie, obsługującej Spółdzielnię – 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane 

do organizacji międzynarodowych. 

5. Będziemy przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wyłonienia 

zwycięscy Konkursu oraz przez okres 3 lat od początku roku następującego po roku 2020. 

Konieczność przechowywania danych w celach lustracyjno-kontrolnych wynika z art. 91 Ustawy 

z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm. Dane przechowywane będą w biurze Zarządu 

SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Po okresie przechowywania dane zostaną 

protokólarnie zniszczone. 

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

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

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody). 

7. Jeżeli Uczestnik chce skorzystać z praw wymienionych powyżej, należy wysłać pismo 

do Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na adres 03-214 Warszawa, 



ul. Krasnobrodzka 11 z dopiskiem „Dane osobowe”, lub przesłać drogą elektroniczną na adres 

iod@smbrodno.pl 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych, niezbędnych do prawidłowej organizacji Konkursu. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(Data)                                                                                               (własnoręczny podpis) 

 

 

Oświadczenie i zgody Uczestnika Konkursu 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich utworów do prawidłowej 
organizacji Konkursu oraz w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – 
promocyjnym w mediach jak również na stronach internetowych organizatorów w zakresie 
nieograniczonym czasowo i terytorialnie. 

 

.................................................................................................................................................... 
  (Data)                                                                                (własnoręczny podpis) 

 

a) oświadczam, że jestem/nie jestem* autorem tekstu do utworu …………………………….. 

                                                                                                               tytuł utworu 

b) autorem tekstu do ww. utworu jest  ……………………………  

c) oświadczam, że jestem/nie jestem* autorem muzyki do utworu ……………………………. 

                                                                                                               tytuł utworu      

d) autorem muzyki do utworu jest ………………………………… 

 

.................................................................................................................................................... 
  (Data)                                                                                (własnoręczny podpis) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 

Wyrażam zgodę na: 

1. utrwalanie mojego wizerunku przez SM „Bródno” – organizatora Konkursu. 

2. nieodpłatne korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Konkursu, 

publiczne odtwarzanie mojego wizerunku, w tym techniką drukarską i cyfrową w mediach 

elektronicznych i publikacjach SM „Bródno”, utrwalanie i zwielokrotnianie, wyświetlenia 

i publiczne odtworzenia wizerunku i nagrania mojego autorstwa celem publikacji 

w mediach. 

3. w związku z celem ww. Konkursu przenoszę nieodpłatnie na SM „Bródno” w zakresie 

nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania 

moim wizerunkiem i nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) 

zarejestrowanymi w związku z Konkursem.) 

…………………………………………….. 
data i podpis Uczestnika konkursu 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


