
Regulamin gry terenowej Strzał w 10! 
 
1. Organizatorami gry miejskiej pod nazwą „STRZAŁ W 10! NA TROPIE KULTURY” (dalej: 

„Gra”) są: 
a. Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 5 we Wrocławiu, 
b. Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu, 
c. Centrum Kultury Zamek, plac Świętojański 1 we Wrocławiu 

(dalej: „Organizatorzy”). 
2. Organizatorzy przygotują i przeprowadzą Grę w terminie od 1.09.2021 do 31.10.2021 r. 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 

3. Gra będzie przeprowadzana we Wrocławiu, w otoczeniu siedzib Organizatorów.  
4. Gra polega na odnajdywaniu (z pomocą strzałek) kodów QR znajdujących się 

w otoczeniu budynków, w których mieszczą się siedziby Organizatorów.  
5. Kody są przeznaczone zwłaszcza dla rodzin z dziećmi w wieku 6–12 lat.  
6. Gra ma charakter otwarty i bezpłatny. 
7. Do wzięcia udziału w Grze niezbędne jest urządzenie elektroniczne (np. telefon) 

wyposażone w aplikację umożliwiającą odczytywanie kodów QR. 
8. Uczestnicy Gry mogą przesyłać efekty działań związanych z rozwiązaniem zadań 

ukrytych pod QR kodami mailowo na adres strzalw10wroclaw@gmail.com. 
9. W kasach i za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów można pobrać ulotki 

dotyczące Gry.  
10. Osoby, które zbiorą na ulotce dziewięć pieczątek (po trzy w każdej Instytucji) za 

wykonanie zadań z trzech obszarów tematycznych (otoczenie, architektura, sztuka)  
i wyślą skan lub zdjęcie pieczątek zebranych na rewersie ulotki do 15.11.2021 r. na 
adres strzalw10wroclaw@gmail.com będą miały możliwość wzięcia udziału w losowaniu 
nagród.  

11. Przesłanie odpowiedzi w formularzu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez Organizatorów Gry danych osobowych Uczestnika oraz danych 
osobowych jego dziecka, podanych w zgłoszeniu dla celów związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem Gry. 

12. Przesłanie odpowiedzi w formularzu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
korzystanie z utworów lub wizerunków utworów przesłanych przez Uczestnika na adres 
mailowy strzalw10wroclaw@gmail.com, o którym mowa w pkt. 11, przez Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, Centrum Kultury Zamek oraz Muzeum Współczesne Wrocław 
w celu dokumentacji, informacji i promocji, w tym na ich zwielokrotnianie, udostępnianie 
i publiczne rozpowszechnianie na stronie internetowej mnwr.pl, ckz.edu.pl, 
muzeumwspolczesne.pl, w promocyjnych materiałach drukowanych oraz w mediach 
społecznościowych.  
 
  

 
 
 
 
 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Organizatorzy informują, że: 
1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu Strzał w 10! są 

wspólnie: 
a) Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a we Wrocławiu (MWW), kontakt 

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: mww@prudenspdp.pl; 
b) Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu 

(MNWr), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mnwr.pl 
c) Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu pl. Świętojański 1, Wrocław (CKZ), kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@zamek.wroclaw.pl 
2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pod nazwą „Strzał 

w 10!”, na podstawie  udzielonej przez uczestnika Gry dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit 
a RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe 
przetwarzanie.  

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub wycofanie 
zgody może uniemożliwić weryfikację odpowiedzi na zadania w Grze. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Gry. Po zakończeniu Gry ww. 
dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach archiwizacyjnych – dokumentacja 
działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f 
RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu. 

5) Dane osobowe uczestnika mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie 
i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych 
takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. 

6) Odbiorcą danych mogą być podmioty zagraniczne, w tym podmioty spoza obszaru Unii 
Europejskiej (tj. Google LLC), w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską 
zabezpieczenia prawne tj. tzw. Standardowe Klauzule Umowne lub inną zatwierdzoną 
podstawę transferu danych. 

7) Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu. 
8) Uczestnikom przysługuje: 

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. Prawo do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e. Prawo do przenoszenia danych; 
f. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

9) W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, osoba której dane dotyczą może 
wysłać wiadomość do każdego ze współadministratorów, na adres email inspektora 
ochrony danych osobowych podany powyżej.  

10) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 
(22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 


