
Regulamin konkursu fotograficznego "Jak świętujesz, gdy nie pracujesz"

1. Konkurs nosi nazwę "Jak świętujesz, gdy nie pracujesz" i jest konkursem fotograficznym, polegającym na
prezentacji i ocenie prac fotograficznych nadesłanych do Organizatora.

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki w Oławie.
3. Konkurs odbędzie się online poprzez Funpage Facebook Centrum Sztuki w Oławie, w terminie: od 1 maja

br. od godziny 10:00 do 3 maja br., do godziny 19:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 maja br.,
do godziny 15:00.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony Centrum Sztuki w Oławie oraz udostępnienie
postu na swojej tablicy. 

5. Myślą przewodnią konkursu jest promocja aktywnego spędzania czasu, z pożytkiem dla zdrowia i relacji
społecznych, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa w każdej postaci.

6. Zdjęcie konkursowe przedstawiać ma walory związane z kreatywnym wypoczynkiem i rekreacją, rodziną 
i przyjaciółmi, przyrodą, troską o środowisko.

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikowanie wizerunków wszystkich osób, które znajdują się na
nadesłanym zdjęciu, w tym także jego autora. Osoba zgłaszająca zdjęcie konkursowe, udostępnia swoje
dane w postaci nazwy konta na Facebooku, zgodnie z regulaminem Facebooka.

8. Zdjęcie  może  być  portretem,  autoportretem,  przedstawiać  osoby,  elementy  natury,  architekturę,  wg.
uznania autora.

9. Zdjęcia konkursowe nie powinny zawierać wizerunku substancji  i  zachowań uznawanych za  szkodliwe
społecznie (alkohol, używki, zachowania ekstremalne i niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego).

10.  Zdjęcia  konkursowe należy zamieścić w komentarzu  do postu, który  ukaże się  na Funpage'u  Centrum
Sztuki w Oławie 1 maja 2021 r. o godz. 10:00 

11. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
12. Zdjęcia  poddane  będą  ocenie  przez  Użytkowników  Facebook'a,  poprzez  kliknięcie  "lajka"  pod

komentarzem  ze  zdjęciem.  O  zwycięstwie  zdjęcia  zdecyduje  ilość  polubień.  Polubienia  można
przyznawać do dnia 3. maja, do godziny 19:00. Po tym czasie Organizator zliczy polubienia i ogłosi wynik w
dniu 4 maja, jak w punkcie 3. Regulaminu.

13. Nagrodą w konkursie jest Karta Podarunkowa Centrum Sztuki w Oławie o wartości 200 zł brutto (słownie:
dwieście złotych), do wykorzystania na wydarzenia kulturalne organizowane przez/w Centrum Sztuki w
terminie do 30 grudnia 2021 roku. do 7 dni kalendarzowych, w godzinach otwarcia instytucji.

14. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. jest
Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, NIP 912-13-97-337 (dalej zwany jako ADO).

15. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@kultura.olawa.pl za pomocą telefonu: +48 71 735
15 75, drogą pocztową: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława.

16. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-
mail: iod@kultura.olawa.pl adres do korespondencji: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława.

17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności  niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu,  a  dane  zwycięzców  w  celu
przekazania im nagrody.

18. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  odbywa  się  zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenie 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)
dalej: RODO.

19. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

RODO).  Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora  Konkursu,  a  czas  przetwarzania  danych  upływa  wraz  z  wygaśnięciem  ewentualnych
roszczeń związanych z Konkursem;

b. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6
ust.  1  lit.  f  RODO,  przy  czym  przez  uzasadniony  interes  należy  rozumieć  możliwość  rozpatrzenia
zgłoszonej  reklamacji),  czas  przetwarzania  jest  równy  czasowi  przewidzianemu  na  złożenie  
i rozpatrzenie reklamacji;

20. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Bez
danych osobowych nie jest możliwa prawidłowa realizacja Konkursu, a następnie przekazanie nagrody.

21. Organizator będzie zbierał następujące dane Uczestników Konkursu: imię i nazwisko oraz wizerunek.



22. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na
rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom 
w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

23. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody 
w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

24. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz  przysługuje  prawo  do  sprostowania  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.  W celu skorzystania  
z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-
mail iod@kultura.olawa.pl. 

25. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

26. Dane  Uczestników  Konkursu  nie  są  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  w  formie
profilowania. 

27. Dane osobowe nie będą ą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


