Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego
„Najpiękniejszy uśmiech mojego dziecka”
I. Organizator- Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach
II. Cel konkursu:
– wzmacnianie więzi rodzinnych,
– rozwijanie zainteresowań fotograficznych,
– dobra zabawa,
– wspólne spędzanie czasu wolnego.
III. Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs przeznaczony jest dla rodziców, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gaworzyce.
2) Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku od 0 do lat 18.
3) Udział w konkursie dla Uczestników jest dobrowolny i bezpłatny.
4) Do konkursu przekazuje się jedno zdjęcie jednego dziecka. Tj. rodziny wielodzietne
mogą wysłać zdjęcia wszystkich swoich dzieci.
5) Zdjęcia nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Złożenie fotografii na konkurs
jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
7) Aby wziąć udział w konkursie należy wstawić zdjęcie pod postem konkursowym na
profilu Facebook Domu Kultury „Jowisz”.
8) Fotografie należy wstawić w komentarzu do 30 maja 2020 r.
9) Opublikowanie zdjęcia pod postem konkursowym jest równoznaczne akceptacji
oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego pt.: „Najpiękniejszy uśmiech
mojego dziecka”).

IV. Nagrody :
1) Spośród nadesłanych zdjęć w dniu 01.06.2020r. do godz.12.00 losowo wybierzemy
i nagrodzimy trzy zdjęcia.
2) Organizator poinformuje telefonicznie o możliwości odbioru nagród.
VI. Ochrona Danych Osobowych:
1. Administratorem danych osobowych, ujawnionych w związku z udziałem w konkursie
fotograficznym „Najpiękniejszy uśmiech mojego dziecka” jest Dom Kultury „Jowisz” ul.
Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.
2. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych został powołany Inspektor do spraw bezpieczeństwa danych osobowych.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych osobowych do spraw bezpieczeństwa danych osobowych
poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl
4. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane się zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)).
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w konkursie
fotograficznym„ Najpiękniejszy uśmiech mojego dziecka”. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania uniemożliwi udział w konkursie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w
rozporządzenia.
7. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda jest wyrażona poprzez złożenie podpisu

w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące i działające na rzecz prawidłowego
i terminowego wykonania umowy.
9. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych w stosunku do Uczestnika,
bądź wycofania zgody.
10. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Organizator oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
VII. Prawa autorskie:
Przekazanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora
oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz
udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i
terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:
druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających
się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą
na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Oświadczenie”.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2020r.do dnia 0106.2020r.
3. Regulamin wraz z oświadczeniem został umieszczony na stronie
www.dkjowisz.gaworzyce.com.pl
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub
zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje na
stronie internetowej www.dkjowisz@gaworzyce.com.pl informację o zmianie Regulaminu,
aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego zmiana
obowiązuje. Organizator nie może zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący nierównym
traktowaniem poszczególnych Kandydatów, chyba że konieczność jego zmiany wynika z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przyznawania nagród w przypadku
małej ilości zgłoszeń.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu fotograficznego
pt.: „Najpiękniejszy uśmiech mojego dziecka”.

Oświadczenie
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r.,str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych
osobowych udostępnionych w ramach gminnego konkursu jest Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach
(dalej jako „Administrator”).
Administratorem Pana/Pani dziecka danych osobowych jest Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach, zwany
dalej : Administratorem. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Dom Kultury
„Jowisz” w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce lub telefonując pod numer 718-316-100 .
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Domu Kultury „Jowisz” możliwy jest poprzez adres email:
iodo@gaworzyce.com.pl
Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i
nazwisko, wiek, imię nazwisko opiekuna prawnego, telefon kontaktowy)przez Organizatorów Konkursu
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (w.w. dane) w przypadku
otrzymania nagrody w konkursie.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6
ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych
osobowych związanych z realizacją konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu,
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

□Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu. Akceptuję wszystkie
jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać.

□ Potwierdzam prawdziwość podanych danych i to, że zostałem/am niniejszym
poinformowany/a oprawie do ich wglądu, modyfikacji i usuwania.

