
                                       Regulamin Konkursu " ZAKOCHANA ZDUŃSKA WOLA " 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs na najciekawsze zdjęcie poruszajace temat “ZAKOCHANA ZDUŃSKA WOLA"                        

ma charakter otwarty. 

3. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice. 

4. Zdjęcia należy przesłać na adres konkursy@mdk-zdunskawola.pl 

5. Termin nadsyłania zdjęć - do 5 lutego 2021 roku. Uczestnik/Uczestniczka może zgłosić do konkursu jedną 

fotografię. 

6. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora. 

Jury będzie brało pod uwagę m.in: 

• estetykę wykonanej fotografii, 

• pomysłowość, 

• zgodność z zadanym przez organizatora tematem konkursu. 

7. Najciekawsze fotografie 3 Uczestników zostaną zaprezentowane na stronie  Organizatora oraz na profilu 

społecznościowym Organizatora na Facebook’u. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów                                

(imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej wiadomości. 

8. Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik Konkursu: 

• zapewnia, że przysługują mu wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do ilustrowanych 

przesyłanymi fotografiami towarów, a także wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe                      

do przesyłanych fotografii, a przynajmniej w takim zakresie, który umożliwia mu przesłanie 

materiałów do ich publikacji w sposób i w zakresie jak wyżej. 

• oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż 

uzyskał zgody osób przedstawionych na fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku                     

w ramach Konkursu. 

• upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym  udostępnieniu zdjęć  publiczności. 

9. Zdjęcia zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na stronie Organizatora oraz                  

na profilu społecznościowym Organizatora na Facebook’u.                                  

10. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy Rodo. 

11. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora. 
 

 
 

 

 Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (RODO) Miejski Dom 

Kultury w Zduńskiej Woli informuje  
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach   

z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 
98-220 Zduńska Wola pl. Wolności 26,                         

e-mailowo: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl oraz telefonicznie: 43 823 25 92 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którym można się skontaktować                                           
e-mailowo: iod@mdk-zdunskawola.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 
4. Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo,                 
iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa.   
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

                                        


