Regulamin Konkursu Fotograficznego
#Czytam
1. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno, samodzielnie wykonane zdjęcie, wcześniej
niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów.
2. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja książek i fotografii jako inspiracji.
2. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Kształtowanie
artystycznej.

wrażliwości

estetycznej

poprzez

popularyzację

fotografii

jako

formy

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ KONKURSOWYCH
1. Zdjęcia mają przedstawiać innowacyjny pomysł na popularyzację czytelnictwa lub biblioteki.
2. Zdjęcia muszą zostać umieszczone na portalu społecznościowym Facebook z dodatkowym
oznaczeniem miejsca „Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”.
3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.
4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 roku życia.
2. Osoba biorąca udział w konkursie zobligowana jest do polubienia oficjalnej strony Biblioteki
„Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Zdjęcia spełniające warunki konkursu zostaną udostępnione na stronie (profilu) Biblioteki w
serwisie Facebook.
5. NAGRODY
1. Jury konkursu wybierze najlepsze prace. Organizator skontaktuje się z autorami wybranych
przez jury prac przy użyciu komunikatora Messenger.
2. Autorzy wybranych przez jury prac zostaną poproszeni o przesłanie zwycięskich zdjęć pod
adres: promocja@bpursus.waw.pl wraz z oświadczeniem o udzieleniu organizatorom
konkursu prawa do korzystania ze zgłoszonego do konkursu zdjęcia oraz zgodami na
rozpowszechnianie wizerunków, jeżeli są one wymagane. O potrzebie uzyskania zgód na
rozpowszechnianie wizerunku decyduje organizator.

3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe – Instax Mini 9 oraz gry planszowe, które
zostaną rozlosowane wśród osób, których prace zostaną wybrane przez jury konkursu i które
prześlą do organizatora zwycięskie zdjęcie oraz złożą oświadczenie o udzieleniu Bibliotece
prawa do korzystania ze zgłoszonego do konkursu zdjęcia wraz ze zgodami na
rozpowszechnianie wizerunku, jeżeli są wymagane.
4. Wzór oświadczenia o udzieleniu praw do korzystania ze zwycięskiego zdjęcia znajduje się w
załączniku nr 2.
6. TERMINARZ KONKURSU
1. Zdjęcia można umieszczać na portalu Facebook do 1.02.2019 do 28.02.2019 roku.
2. Prace:

a) które wpłyną do organizatora po podanym terminie, lub
b) nie będą spełniać wymagań określonych w regulaminie
nie wezmą udziału w konkursie.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2019 roku o czym poinformujemy na naszej stronie
internetowej i profilu w serwisie Facebooku.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez komunikator „messenger”
na portalu społecznościowym Facebook.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Umieszczenie zdjęcia w portalu Facebook i oznaczenie go miejscem w okresie 1.02.201928.02.2019
jest rozumiane jako przystąpienie do konkursu i wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie
udostępnionym przez uczestnika na jego profilu w serwisie Facebook, w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców.
2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do
regulaminu.

Załącznik nr 1
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa, email sekretariat@bpursus.waw.pl, tel.
22 882 43 00.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z
inspektorem ochrony danych elektronicznie, pod adresem poczty elektronicznej:
iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie, pod adresem Biblioteki.

Przetwarzanie danych uczestników konkursu
3. Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz opublikowania informacji o
laureatach w serwisie www Biblioteki, w profilach Biblioteki w mediach społecznościowych, w
prasie, radiu i w telewizji.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes administratora danych jakim
jest chęć wyróżnienia autorów zdjęć uczestniczących w konkursie (spełniających warunki udziału
w konkursie) oraz, w przypadku autorów zwycięskich zdjęć, wykonanie umowy licencyjnej
zawartej z autorem.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługuje szereg uprawnień:
prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się
na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
6. Dane uczestników konkursu zostaną usunięte po złożeniu żądania ich usunięcia, pod warunkiem,
że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udziałem w konkursie, potrzeba udokumentowania
zgody na rozpowszechnianie wizerunku, potrzeba dalszego przetwarzania w celach archiwalnych
itp.
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz Biblioteki, w
celu i w zakresie oraz przez czas określony przez Bibliotekę.

Przetwarzanie wizerunków prezentowanych na zdjęciach
8. Dane osobowe w postaci wizerunków osób fizycznych występujące na zgłoszonych do konkursu
zdjęciach przetwarzane są na podstawie zgody tych osób lub na podstawie uzasadnionego
prawnie interesu uczestnika konkursu (autora zdjęcia), jakim jest udział w konkursie.
9. Autor pracy zobowiązany jest zebrać i dostarczyć organizatorowi zgody na rozpowszechnianie
wizerunków osób występujących na zdjęciu, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące
przepisy, w szczególności art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody jest równoznaczne z
zaprzestaniem rozpowszechniania zdjęcia, nie wpływa jednak na dostępność już
rozpowszechnionych zdjęć.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie występującej na zdjęciu przysługuje
szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania ze względu na jej szczególną sytuację. Korzystanie z tych uprawnień
odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie
danych (RODO).
12. Dane zostaną usunięte gdy zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu dalszego rozpowszechniania
zdjęcia, lub po złożeniu żądania usunięcia danych, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do
ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń w związku z udziałem w konkursie lub korzystaniem z nagrodzonej pracy.
13. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz Biblioteki, w
celu i w zakresie oraz przez czas określony przez Bibliotekę.

Załącznik nr 2
WZÓR OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU PRAW DO KORZYSTANIA Z UTWORU
…………………………………..
imię i nazwisko autora

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………..
…………………………………..
adres zamieszkania
Oświadczenie o udzieleniu prawa do korzystania z utworu
1. Udzielam Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prawa do
korzystania (licencji) z wykonanej przeze mnie fotografii (utworu), zgłoszonej przeze mnie do
konkursu fotograficznego #Czytam na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w szczególności zaś druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w szczególności zaś nieodpłatne
rozdawanie czytelnikom i gościom organizatora;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym; w szczególności zaś umieszczenia ich w serwisie www organizatora oraz
profilu organizatora w mediach społecznościowych (m.in. w serwisie Facebook), a także prezentowania na wystawach krajowych oraz w prasie, w telewizji, w katalogach i na plakatach.
Udzielenie licencji na każdym z ww. pól eksploatacji jest niewyłączne, nieodpłatne, bezterminowe i
nieograniczone terytorialnie.
2. Zobowiązuję się korzystać z prawa do wypowiedzenia licencji jedynie z ważnych powodów.
3. Udzielam organizatorowi zezwolenia na dokonywanie adaptacji utworu.
4. Proszę o (należy skreślić oba wiersze jeżeli utwór ma być oznaczany imieniem i nazwiskiem lub
otoczyć właściwy wiersz):
a.

oznaczanie utworu pseudonimem …………………………………………………

b. anonimowe rozpowszechnianie utworu.
……………………………………….
podpis autora
(rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich)

Załącznik nr 3
WZÓR ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

………………………………………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku osób występujących
na zdjęciu zgłoszonym do konkursu fotograficznego #Czytam

Imię i nazwisko osoby, której wizerunek jest widoczny na zdjęciu
......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich
......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko autora zdjęcia
......................................................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego
dziecka/podopiecznego, występującego na fotografii zgłoszonej do konkursu fotograficznego
#Czytam. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Informacja o zasadach przetwarzania danych
osobowych jest dostępna w serwisie www organizatora pod adresem www.bpursus.waw.pl.

………………………………………………………
podpis
(podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej)

