REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Rodzinny konkurs świąteczny”,
zwanego dalej „Konkursem” jest Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, zwany
dalej „Organizatorem”.

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs ,,Rodzinny konkurs świąteczny” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych
fotografią mieszkańców Powiatu Włodawskiego.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są fotografie podzielone na dwie kategorie, wykonane w „Zakątku
św. Mikołaja (obok Muzeum) oraz archiwalne fotografie o tematyce bożonarodzeniowej
(zdjęcia z dzieciństwa uczestników, ich rodziców, dziadków itp.)
2. Nagrodzone zdjęcie zostanie opublikowane na profilu Facebook Organizatora.
3. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę
na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
4. Regulamin dostępny jest na profilu Facebooku i stronie www.muzeumwlodawa.pl.
IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres poczta@muzeumwlodawa.pl. Zdjęcia muszą być w formacie JPG, a
wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie
powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej
rozdzielczości).

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się
następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko),
• numer telefonu, adres e-mail,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1,
Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 27 grudnia 2020 r.
5. Po zakończeniu konkursu na profilu Facebook Organizatora zostanie udostępniona
galeria konkursowa.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
7. Zdjęcia współczesne mogą przesyłać tylko ich autorzy, natomiast zdjęcia archiwalne osoby
posiadające do nich prawa majątkowe.
2.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9.
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki
utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków
w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę-niespodziankę.

VI. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.muzeumwlodawa.pl oraz na
profilu Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu
ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341,
z późniejszymi zmianami). Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i
nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Facebook. W sprawie
roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Organizator
zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz
niewyłonienia zwycięzcy.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
 Administratorem danych osobowych jest Muzeum – Zespół Synagogalny we
Włodawie
 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Rodzinny konkurs świąteczny” stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu
 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie.

Załączniki:
Karta zgłoszeniowa
Szczegółowa klauzula informacyjna RODO
Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:
Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie
ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa
82 5722 178
poczta@muzeumwlodawa.pl

Załącznik nr 2
do Regulaminu
Szczegółowa klauzula informacyjna RODO
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu
fotograficznego „Rodzinny konkurs świąteczny”
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie,
Adres: ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa, tel. (82) 5722-178, e-mail:
poczta@muzeumwlodawa.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:
iod@rodokontakt.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia
konkursu fotograficznego „Rodzinny konkurs świąteczny”
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora jest
zgoda osoby ( art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom
administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obwiązywania zgody.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem swoich danych osobowych:
a) do dostępu do swoich danych
b) do sprostowania swoich danych
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych
d) do usunięcia danych
e) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na
legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do przystąpienia do konkursu.
Podstawy prawne:
• Rozporządzenie 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 - RODO)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

