
Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Kobiel"  

REGULAMIN 

 
Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach 

Wielkich. 

 

Cele konkursu: 

1. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności fotograficznych. 

2. Promowanie talentów. 

3. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. 

4. Przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób wspomnienia wakacji. 

5. Zaprezentowanie uroków Gminy Kobiele Wielkie na zdjęciu. 

6. Promowanie lokalnych walorów przyrody, promocję gminy. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Kobiel" skierowany jest do 

mieszkańców Gminy Kobiele Wielkie. 

 

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin, a w szczególności 

zapewnia,że: 

-posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy; 

-nie narusza praw autorskich osób trzecich; 

-nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz ich dóbr 

prawnie chronionych; 

-uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii. 

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografie. 

 

4. Fotografie zapisane w formacje JPG należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres: gbpwkw@op.pl z dopiskiem "Pocztówka z Kobiel". 

Wraz z fotografią prosimy dostarczyć wypełniony Załącznik: 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

(wypełniony i podpisany skan Załącznika można przesłać drogą e-mail) 

lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Szkolna 1, Kobiele Wielkie. 
 

BEZ ZAŁĄCZNIKA FOTOGRAFIE NIE BĘDĄ BRANE POD 

UWAGĘ!!! 

 



5.Opis fotografii musi zawierać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy. 

 

Termin składania prac konkursowych: 

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 30.07.2020r. 

2. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 04.09.2020r. 

3. Prace konkursowe niespełniające wymań, o których mowa 

w Regulaminie konkursu lub nadesłane po terminie, nie będą podlegały 

ocenie. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15.09.2020r. 

 
Zasady przyznawania nagród: 

• Wyboru laureatów konkursu dokonuje  powołana Komisja Konkursowa.  

• Komisja oceni zgodność prac z tematyką i celami konkursu, oryginalne 

ujęcie tematu, kreatywność. 

• Decyzja Komisji jest osteteczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

• Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, którym przyzna nagrody 

książkowe (I miejsce, II miejsce, III miejsce). 

• Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 

15.09.2020 r. 
 
 

Postanowania końcowe: 
 

1.Wzięcie  udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 
 

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna „Pocztówka z Kobiel" - Konkurs fotograficzny  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych wskazanych w zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie wizerunku i 

oświadczeniu nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych 

jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kobielach Wielkich,  ul. Szkolna 1, 

97-524 Kobiele Wielkie 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę 

przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące 

sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie 

działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani 

uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych pod adresem email: kontakt@iszd.pl 

3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pana/Pani, dane 

celem udziału w działaniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Kobielach Wielkich w ramach Konkursu fotograficznego 

"Pocztówka z Kobiel” zgodnie z Regulaminem i Rozporządzeniem 

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) 

4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z 

rozporządzeniem. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

udział Panu/Pani w ww. Konkursie fotograficznym. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa 

powyżej.  

7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć 

Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia 

danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 

danych do przetwarzania. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, 

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 
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9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie 

Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres: kontakt@iszd.pl 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 

Administratora. 

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

nie będą profilowane.\ 

13. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane 

przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w 

którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, miejscowość) laureatów będą 

przetwarzanie do momentu odwołania zgody.  

14. W przypadku wizerunku, dane przetwarzane będą do momentu 

odwołania zgody. 
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Załącznik  

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu 

danych osobowych 
 
Przeniesienie praw autorskich 

 

Ja niżej podpisany/a……………………….. (czytelnie imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie) jako autor pracy 

konkursowej (przedstawiciel ustawowy* mojego dziecka/podopiecznego* będącego autorem pracy konkursowej 

……………………………………….(czytelnie imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, będącego autorem pracy) 

dalej określanej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu fotograficznego „Pocztówka z Kobiel” organizowanego przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kobielach Wielkich, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia 

majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

1. Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym 

prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z innym utworem, 

a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. 

2. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie 

podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 

wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania 

utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.  

3. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie 

nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, 

informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, 

audiowizualnych lub multimedialnych; wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworu, najem 

lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwór bez ograniczeń przedmiotowych, 

terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; wprowadzenie do pamięci komputera i systemów 

operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie 

(m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do 

utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji 

i reklamy. 

4. Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym 

powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania 

o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru 

autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu. Upoważniam również do wykonywania nadzoru 

autorskiego i anonimowego rozpowszechniania utworu.  

5. Oświadczam ponadto, że utwór jest mojego autorstwa /autorstwa mojego dziecka/podopiecznego*i, że 

w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego  


