
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ph „Przyłapani na czytaniu” 
 

 

Celem konkursu jest nakłonienie coraz większej grupy ludzi do częstszego sięgania po książkę. 

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Tematem ocenianych 

fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim. 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.mediateka.krosnoodrzanskie.pl  i załączyć zdjęcia zgłaszane na konkurs. 

 

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Celem 

konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie, w miejscach publicznych takich jak  park, 

przychodnia, sklep, kawiarnia, autobus itp.) czytamy. 

 

3. Należy sfotografować osobę bądź osoby podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 

wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu  pełni praw autorskich 

osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób 

znajdujących się na fotografii. 

 

UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane 

przez jury konkursu. 

 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie 

nagrodzone prace będą prezentowane na stronie www.mediateka.krosnoodrzanskie.pl oraz na Facebooku. 

 

5. Prace można nadsyłać do 11.12.2020 r. na adres e-mail mediateka@krosnoodrzanskie.pl (decyduje 

data wpływu). 

 

6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w wersji elektronicznej (opisane imieniem i 

nazwiskiem) w formacie JPG. Łączny rozmiar nadesłanych plików (zdjęć) nie może przekroczyć 10 MB.  

Zgłaszane zdjęcie musi mieć  co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz nie może być większe niż 

2500 pikseli w poziomie i w pionie. 

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.12.2020 r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o 

wynikach konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. Nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najlepiej 

oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez 

organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

9. Wręczenie nagród odbędzie się 18.12.2020 r. w Mediatece – Bibliotece Publicznej w Krośnie 

Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3. 

 

10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Mediatekę – Bibliotekę Publiczną 

w Krośnie Odrzańskim, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „ Przyłapani na czytaniu” 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

 

 

 

http://www.mediateka.krosnoodrzanskie.pl/
http://www.mediateka.krosnoodrzanskie.pl/


informujemy, że: 

 

1. Mediateka- Biblioteka Publiczna Krosno Odrzańskie z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Pułaskiego 3 (66-600 Krosno 
Odrzańskie), reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres email: 
mediateka@krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 
iod.szurgot@gmail.com lub pisząc na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i uczestnictwa w konkursie fotograficznym ph. „Przyłapani na 
czytaniu” na podstawie uzyskanej zgody zgodnie z: 
- art. 6 ust 1 lit a RODO (przetwarzanie na podstawie udzielonej zgody – dotyczy np. nr telefonu, wizerunku) 

- art. 6 ust 1 lit c  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4. Pańskie dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 
o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami 
archiwalnymi. Wyjątek stanowią dane opublikowane w mediach społecznościowych i na stronie Mediateki, gdzie publikowane 
będą bezterminowo, do czasu odwołania zgody. 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy 
o współpracy przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, ,prawną, 
oraz innym podmiotom działającym w celu prawidłowej realizacji zadania ph. „Przyłapani na czytaniu”. 

6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do ich sprostowania (poprawiania) 

swoich danych - w przypadku,  gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych (w przypadku gdy dane 
nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła 
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa); ograniczenia przetwarzania (w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 
w zamian ich ograniczenia. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu); prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
udzielonej zgody). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie fotograficznym ph. ,, Przyłapani na czytaniu”. 

10. Podane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są przekazywane 
do państw trzecich.  
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