Regulamin XIX Konkursu Fotograficznego
pt. „MOJA MAŁA OJCZYZNA”
połączonego z wystawą w Spółdzielczym Klubie „Podgrodzie”
listopad 2019
1. Organizatorami konkursu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” oraz Urząd Dzielnicy
Targówek.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 15 i osób dorosłych, amatorów fotografowania
– mieszkańców Dzielnicy Targówek.
3. Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia z życia rodzinnego, społecznego, kulturalnego,
portrety mieszkańców, zmiany w architekturze i krajobrazie, ciekawe miejsca nie tylko do
wypoczynku.
4. Zdjęcia przyjmowane będą od 21 października (poniedziałek) do 31 października 2019 r.
(czwartek) w Spółdzielczym Klubie „Podgrodzie”, przy ul. Krasnobrodzkiej 11,
tel. 22 674 03 59, w godz. 13.00-20.00 lub w biurze Zarządu SM „Bródno”, przy ul.
Krasnobrodzkiej 11, pokój 17 w godz. 8.00-13.00, tel. 22 510 05 22 lub 504 387 831.
5. Technika zdjęć dowolna, fotografie mogą być kolorowe lub czarno – białe.
6. Format zdjęć od 13x18 cm do 30x40 cm.
7. Każdy autor może złożyć maksymalnie 10 zdjęć pojedynczych lub w cyklach,
w kopercie oznaczonej hasłem.
8. Do koperty ze zdjęciami autor dołącza kopertę z hasłem, w której umieszcza:
1) wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną,
2) płytę ze zdjęciami w formie elektronicznej.
9. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zdjęć na wystawę.
11. Podsumowanie konkursu z otwarciem wystawy odbędzie się 15 listopada 2019r.,
o godz. 17.30 w Spółdzielczym Klubie „Podgrodzie”, na które uczestnicy otrzymają
zaproszenie.
12. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci wartościowych bonów podarunkowych
oraz nagród rzeczowych.
13. Po uroczystości w dniu 15 listopada odbędą się dla zainteresowanych warsztaty fotograficzne.
14. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
1) akceptuje niniejszy regulamin,
2) jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na uczestnictwo
w konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
mogłyby zostać skierowane na organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik
konkursu,
3) udziela organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej organizatorów do
korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych ze złożonych na
konkurs zdjęć do druku, w internecie na stronach organizatorów dla ich potrzeb,
15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
1) utrwalanie i korzystanie z jego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją
konkursu oraz przenosi na organizatorów bezpłatnie, w zakresie nieograniczonym czasowo
i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem
uczestnika i jego nagraniami fotograficznymi, zarejestrowanymi w związku z konkursem,
2) przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie
z obowiązującą klauzulą dołączona do regulaminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 510 05 22 lub kom. 504 387 831.
Jak również na stronach internetowych organizatorów: www.smbrodno.pl, www.targowek.waw.pl
Zał.
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje;
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z
siedzibą w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizowania Konkursu Fotograficznego
pt. „Moja Mała Ojczyzna”, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę
przekazywane do organizacji międzynarodowych.
4. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres 3 lat od początku roku
następującego po roku 2019, w którym dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie
Fotograficznym pt. „Moja Mała Ojczyzna”. Konieczność przechowywania danych w celach
lustracyjno-kontrolnych wynika z art. 91 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z
pózn.zm. Dane przechowywane będą w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul.
Krasnobrodzkiej 11. Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich sprostowania,
usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie
dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do
Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na adres ul. Krasnobrodzka
11, 03-214 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres iod@ smbrodno.pl
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału
Pani/Pana w konkursie fotograficznym.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji Konkursu Foto –
Bródno 2019 pt. „Moja Mała Ojczyzna”

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika

Załącznik do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA DO XIX KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
”MOJA MAŁA OJCZYZNA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SM „BRÓDNO”
i URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
Listopad 2019
1. Hasło na kopercie:
...........................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia oraz dokładny adres i telefon:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Tematyka i formaty nadesłanych prac pojedynczych lub w cyklach.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
4. Dotychczasowe osiągnięcia w amatorskim fotografowaniu:
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
5. Biorąc udział w konkursie fotograficznym uczestnik akceptuje postanowienia
Regulaminu XIX Konkursu Fotograficznego pt. „Moja Mała Ojczyzna” oraz
oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z
klauzulą informacyjną.
……...…………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu

