REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
-TWÓJ KUPON NA SZCZĘŚCIEI.

Organizator:
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie

II.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców z terenu powiatu międzychodzkiego,

III.

Zasady konkursu i warunki uczestnictwa:
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu fotograficznego tylko jedną fotografię
zainspirowaną obrazkiem „twój kupon na szczęście” dostępnym na fanpage: Facebook Cak
Międzychód, Instagram cakmiedzychod_ oraz stronie www.bpicakmiedzychod.pl . Dostępne
obrazki ukazują wspólne chwile - aktywności w czasie wolnym w gronie przyjaciół bądź
rodzinnym. Przygotowane grafiki - „kupony” są inspiracją i motywacją do podzielenia się przez
uczestników konkursu wyjątkowymi momentami utrwalonymi na zdjęciu.
2. Fotografię należy przesłać na adres e-mail: imprezy@bpicakmiedzychod.pl
3. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „kupon na szczęście”, a w treści e-maila należy
podać: Imię i Nazwisko oraz tytuł zdjęcia.
4. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.
5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
zapoznaniem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych zawartą
w pkt VII niniejszego Regulaminu.

IV.

Terminarz konkursu:
1. Zgłoszenia należy przesyłać od 08 lutego do 14 maja 2021 r.
2. Zdjęcia konkursowe zostaną poddane ocenie na koncie Facebook Organizatora poprzez
wystawę prac online – post ze zdjęciami konkursowymi zostanie poddany do oceny przez ludzi
oraz będzie udostępniony na Facebook Organizatora od 17 maja 2021 r. o godz. 9.00 do
23 maja 2021 r. do godziny 14.00
3. Rozstrzygnięcie konkursu „twój kupon na szczęście” nastąpi 24 maja 2021 r. o godz. 15.00
4. Spośród prac konkursowych wyłonimy 3 miejsca na podium i rozdamy wyjątkowe nagrody:

•

1 miejsce: Weekendowy pobyt dla całej rodziny w Brzozówce (dogodnym terminie,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielami miejsca)
https://slowhop.com/pl/miejsca/brzozowka.html

•

2 miejsce: Weekendowy pobyt dla całej rodziny w Tamarynowej Osadzie z wyżywieniem
(dogodnym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielami miejsca).
https://tamarynowaosada.pl/pl/

•

3 miejsce: Doba pobytu dla całej rodziny w Siedlisku Zaśpiew z wyżywieniem (dogodnym
terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielami miejsca).
https://www.facebook.com/Siedlisko-Za%C5%9Bpiew-112530200447515/
V.

Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania nadesłanych w konkursie fotograficznym zdjęć w następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach
działań Organizatorów konkursu

VI.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. W związku z przetwarzaniem danych
osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Bibliotekę Publiczną
i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, którym jest Aleksandra Cnota - Mikołajec pod adresem email:
aleksandra@eduodo.pl
2. Dane

osobowe

uczestników

konkursu

przetwarzane

będą

w

celu:

a.) przeprowadzenia i realizacji konkursu fotograficznego „twój kupon na szczęście”, w tym
opublikowania informacji o wynikach konkursu i laureatach w celach promocji działalności
Administratora w środkach masowego komunikowania, tj. strona internetowa, Facebook i inne
– na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b.) dane laureatów będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

c RODO (m. in. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., czy ustawa
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.)
c.) obsługi ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy
w ramach konkursu w celu obsługi ewentualnych roszczeń
d.) archiwizacji zdjęć w bazie zdjęć na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(ustawa o zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.)
3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą:
a.) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b.) podmioty realizujące zadania Administratora, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub
innych przepisach prawa.
5. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba,
że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego
przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi,
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się
z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych
osobowych,

a

od

25

maja

2018

r.

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i Rady (UE) 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.
7. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej
sprawy może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia
umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest
obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania
wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań
w realizacji celu lub świadczenia usługi, w tym brak możliwości uczestnictwa w konkursie
8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
*UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania/unieważnienia konkursu
w związku z niewystarczającą ilością nadesłanych zgłoszeń bądź bez podania przyczyny.

