
Regulamin konkursu fotograficznego
„Lato w obiektywie 2019”

I.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach                         

ul. Hołdunowska 39. tel.: 32/326 78 33 mail: www.mokledziny.pl

II. CELE KONKURSU:                                                                                                                

-           rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród młodzieży i dorosłych

– wymiana doświadczeń różnych grup fotografików,

–  konfrontacja osiągnięć fotograficznych,

– popularyzowanie twórczości artystycznej wśród młodzieży i dorosłych,

– ekspresja przeżyć duchowych w formie zdjęć

– odszukiwanie i postrzeganie światła, gra świateł,

II. UCZESTNICY:

W konkursie mogą uczestniczyć w dwóch kategoriach

1. młodzież w wieku od 14 do 17 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych

2.  dorośli od 18 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych.

 IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Termin nadesłania prac na adres organizatora upływa 9 września 2019 r. (liczy się data dostarczenia

prac do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach),

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnik składa max. 3 fotografie, w formacie 21x30 cm, kolorowe, czarno- białe, lub inne.        

2. Prace po przekazaniu do konkursu stają się własnością MOK.

3. Zdjęcia należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 09.09.2019 r. w siedzibie MOK,                   

na kopercie należy umieścić napis „ KONKURS FOTOGRAFICZNY- LATO W OBIEKTYWIE 

2019”

4. Prace należy opisać na oddzielnej kartce włożonej do koperty wraz ze zdjęciami:

- imię i nazwisko,

- nr tel. kontaktowego, lub adres e- mail

- wiek

5. Prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac.

7. MOK po konkursie może prace wystawić, prezentować i udostępniać publicznie na wystawach.

8. MOK nie odpowiada za treści zdjęć

9. MOK nie ma obowiązku weryfikacji zdjęć, jeśli chodzi o ich własność autorską.

http://www.mokledziny.pl/


VI JURY, OCENA, NAGRODY

1. Organizator powołuje Jury konkursu, które dokona oceny prac, a także prace zakwalifikowane  

do wystawy.

2. Jury konkursu przydzieli rzeczowe nagrody dla jej uczestników.

I, II, III miejsce w 2 kategoriach:

- młodzież w wieku od 14 do 17 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych

- dorośli od 18 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych.

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu konkursu.

VII. Przetwarzanie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej w skrócie
„RODO”, iż:

 Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
(zwanym dalej MOK), którą reprezentuje Dyrektor MOK z siedzibą przy ul. Hołdunowska
39, 43-143 Lędziny, tel. +48 32 3267833  e-mail: sekretariat@mokledziny.pl

 Inspektor ochrony danych.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,  
w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: iod@mokledziny.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora.

 Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez Organizatora Konkursu, dla
celów związanych z realizacją i promocją Konkursu.

 Ochrona i upowszechnianie (poprzez fotografię) dziedzictwa społecznego, naturalnego,
kulturowego, rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród młodzieży i dorosłych,
wymiana  doświadczeń  różnych  grup  fotografików,  konfrontacja  osiągnięć
fotograficznych, popularyzowanie twórczości artystycznej wśród młodzieży i dorosłych,
ekspresja przeżyć duchowych w formie zdjęć oraz odszukiwanie i postrzeganie światła,
gra świateł.



 Odbiorcy danych osobowych.

Dane  Pani/Pana  będą  publikowane  na  serwisach  internetowych tj.:  strona  internetowa
Urzędu Miasta Lędziny oraz MOK, profile społecznościowe na portalu Facebook MOK oraz
Urzędu Miasta, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora,
a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że
nadesłane  zdjęcia  nie  będą  wykorzystywane  przez  niego  w  celach  zarobkowych,  
a  uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  z  tytułu  jego  użycia  nie  przysługują  im
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 Okres przechowywania danych osobowych.

 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  jedynie  w  okresie  niezbędnym
do spełnienia  celu,  dla  którego zostały zebrane lub w okresie  wskazanym przepisami
prawa.

 Po  spełnieniu  celu,  dla  którego  Pani/Pana  dane  zostały  zebrane,  mogą  one  być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede  wszystkim  na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych,  chyba że  przepisy  szczególne
stanowią inaczej.

 Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na  zasadach  określonych  przepisami  RODO,  posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania
od administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia  swoich  danych  osobowych  w  zakresie  danych  przetwarzanych  na

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych  w  momencie  gdy

prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 przenoszenia  swoich  danych  osobowych  w  zakresie  danych  przetwarzanych  na

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze
ma Pani/Pan prawo nie  wyrazić zgody, a w przypadku jej  wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej

wycofania.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



 Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach
niepodania danych osobowych.

 Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  udziału  w  konkursie
fotograficznym  „Lato  z  obiektywie  2019”,  do  których  podania  będzie  Pani/Pan
zobowiązana/y.

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy z uczestników konkursu, oświadcza, iż jest autorem złożonych prac konkursowych i 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, iż przekazane prace są jego autorstwa i posiada pisemną zgodę osób 

prezentowanych na fotografii na publikację.

3. Wyróżnione zdjęcia konkursowe przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw 

autorskich ich wykonawcy.

4. Nagrodzone, wyróżnione i wybrane spośród zakwalifikowanych prac będą prezentowane na 

wystawie pokonkursowej, oraz na stronach miasta i MOK w Lędzinach.

5. O miejscu i czasie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie, a także na stronie 

www.mokledziny.pl,  www.ledziny.pl .

Szczegółowe informacje o konkursie można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Kultury, lub pod nr tel. 32 326 78 33

http://www.ledziny.pl/
http://mokledziny.pl/

