KOCHAM ŚLĄSKIE KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU

Kocham ŚLĄSKIE- ślady śląskości wokół nas.
ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury w Imielinie w ramach programu
Dotacje na edukację/ inicjatywy w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura.
Operator programu: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
(a wcześniej Regionalny Instytut Kultury w Katowicach)
CEL I TEMATYKA:


promocja kultury i tradycji regionu



kultywowanie wartości patriotycznych



łączenie edukacji i kultury



edukacja kulturalna i historyczna



Ślady ŚLASKOŚCI

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Imielina.
2. ZADANIE: wykonanie ZDJĘĆ – odnoszących się do tematyki
konkursu.
3. Uczestnicy: wszyscy mieszkańcy Imielina. Prace zostaną podzielone
na kategorie wiekowe.
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4. Maksymalna ilość zdjęć od jednego autora: trzy fotografie.
5. Zdjęcia wykonane aparatem, telefonem – dostarczone do Sokolni,
Biblioteki albo przesłane w formie cyfrowej – pod adres:
konkurs.mck@imielin.pl
6. Zdjęcia, portrety, autoportrety- ślady ŚLĄSKOŚCI:

WIDOKI, MIEJSCA, LUDZIE,

RZECZY, CZY OBIAD ŚLĄSKI, STRÓJ GÓRNIKA, KORALE, CZAKO…, SZKAT, ...

7. Format: pdf, jpg, tiff, rozdzielczość 300 dpi.
8. Zdjęcia: prace własne.
9. Do zdjęć prosimy dołączyć uzupełniony formularz i deklarację.
Termin dostarczania zdjęć: od 2 maja – 7 czerwca.
10. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję
Konkursową, wybraną przez Organizatora.
11. Konkurs zostanie podsumowany w formie wystawy pokonkursowej,
wydawnictwa- folder pamiątkowy.
12. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo
o wynikach konkursu oraz terminie rozdania NAGRÓD.
13. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie
w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych w
formularzu zgłoszenia.
14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora
materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjnopromocyjnych. Uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z
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klauzulą informacyjną, zawartą w dokumencie i dostarczenia
formularza zgłoszeń i deklaracji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
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FORMULARZ
Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego:

KOCHAM ŚLASKIE- ŚLADY ŚLĄSKOŚCI WOKÓŁ NAS

organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Imielinie:
1.Nazwisko: ...............................................................................................
2.Imię (imiona):...........................................................................................
3. Wiek: .....................................................................................................
4.Telefon kontaktowy: ...............................................................................
5. Adres e-mail: ..........................................................................................
6. Ilość zdjęć ...............................................................................................
Deklaracja
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu fotograficznego
2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone
prace wykonałem/am osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób.
3. Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na
fotografiach.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich
danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu
jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator.
6. Oświadczam, że przekazując prace konkursowe przekazuję jednocześnie
organizatorowi bez odrębnej płatności autorskie prawa majątkowe na ich
bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video,
wydruki oraz Internet), jak również udzielam Organizatorowi prawa na
dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez konieczności zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia.
Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w
konkursie fotograficznym: Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszej/szego
córki/syna ..................................................................w Konkursie Fotograficznym.
..............................................data, czytelny podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art.
13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ).

1. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie z siedzibą
w Imielin (41-407) przy ul. Imielińskiej 92 (dalej jako “MCK”), które reprezentuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Krzysztofa Gołby, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iodmck@imielin.pl, pisemnie na adres siedziby
Administratora.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane przez MCK w związku z realizacją zadań własnych Gminy Imielin
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej - art. 6 ust. 1 lit e RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z MCK.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnego
prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, ich prac bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Publikacja związana jest z promocją wydarzenia,
placówki oraz regulaminem przyznawania nagród.

6. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością
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prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach
(drukowanych)
promocyjnych

dotyczących
dotyczących

Organizatora,

wykorzystanie

Organizatora

oraz

w

opracowaniu

umieszczenie

na

materiałów
stronach

Organizatora:www.facebook.com/biblioteka.imielin,www.facebook.com/SokolniaDomKultury ,
www.mck.imielin.pl

7. 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.

a.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

b.

W zakresie wizerunku, dane będą przetwarzana do momentu ewentualnego wycofania

zgody.
8. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.
9. Prawo do cofnięcia zgody.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, których podstawą prawną jest wyrażona przez
Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych Twoich osobowych
do momentu jej wycofania.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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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.

11. Informacja o przekazywaniu danych do Państw trzecich
W zakresie w jakim zdjęcia będą przekazywane na portal społecznościowe prowadzone przez MCK
może dochodzić do transferu danych do państw trzecich do serwisów należących do
międzynarodowych organizacji, takich jak Facebook czy Google. MCK informuje, że podmioty te
przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat. Dodatkowo
nawiązanie takiej współpracy przez MCK jest każdorazowo poddawane osobnej analizie i badane pod
kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych (niezależnie od uczestnictwa w ww. Programie)
12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania
danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury (-) Jadwiga Mikunda
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