Regulamin XX Konkursu Fotograficznego
pt. „Pandemia musi się skończyć”
połączonego z wystawą, listopad 2020
1.

Organizatorami Konkursu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” oraz Urząd Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy.

2.

Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 15 i osób dorosłych, amatorów
fotografowania, będących mieszkańcami Dzielnicy Targówek.

3.

Konkurs ma charakter otwarty.

4.

Konkurs jest jednoetapowy.

5.

Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych
jest całkowicie dobrowolne.

6.

Tematyka Konkursu obejmuje wydarzenia z życia codziennego podczas pandemii: ludzie,
sytuacje, miejsca, zwierzęta, wszystko to co pomogło i pomaga Państwu przetrwać ten
trudny czas pandemii.

7.

Podpisane Karty zgłoszenia i prace fotograficzne przyjmowane będą od 5 do 16
października 2020 r. pod adresem poczty elektronicznej: fotobrodno@smbrodno.pl
lub pod adresem poczty tradycyjnej, wtedy do karty zgłoszenia należy dołączyć płytę
ze zdjęciami w formie elektronicznej i wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Bródno”, ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa z dopiskiem „XX Konkurs
Fotograficzny”.

8.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest w każdym wypadku przesłanie
pocztą tradycyjną podpisanej Karty zgłoszenia. Karty zgłoszenia, w tym potwierdzające
wcześniejsze zgłoszenia e-mailowe, aby skutkowały prawem udziału w Konkursie, muszą
być podpisane i doręczone w oryginale na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”,
ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa z dopiskiem „XX Konkurs Fotograficzny”
nie później niż do dnia 23 października 2020 r. Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia
nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zachowania terminu na zgłoszenie udziału w
konkursie, zgodnie z pkt 7 powyżej.

9.

Technika zdjęć dowolna, fotografie mogą być kolorowe lub czarno – białe.

10.

Każdy autor może nadesłać, maksymalnie 10 fotografii. W przypadku przesyłania zdjęć
jako załączników e-mail, fotografie należy wysłać pojedynczo lub w cyklach, w formacie
JPG, o łącznej wielkości nie przekraczającej 50 MB.

11.

W przypadku większych rozmiarowo wiadomości należy skorzystać z serwerów
do przesyłania
większej
ilości
danych
np.
https://wetransfer.com/,
https://www.transfernow.net/pl/ lub podobnych.

12.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu, muszą być
pracami autorskimi, tj. Uczestnik Konkursu musi posiadać pełnię autorskich praw
majątkowych i osobistych do nadesłanych fotografii oraz posiadać zgodę osób
utrwalonych na fotografiach na publikację wizerunku przez Organizatorów Konkursu

w ramach Konkursu na polach eksploatacji określonych w ust. 26 pkt c) niniejszego
Regulaminu.
13.

Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia.

14.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym Regulaminie.

15.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

16.

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

17.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką Konkursu, estetyka pracy i oryginalność.

18.

Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
Konkursu.

19.

Jury ma prawo do przyznania nagród dodatkowych, jak również prawo do nieprzyznania
nagród.

20.

Decyzja Jury co do wyboru laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.

21.

Na zwycięzców Konkursu czekają wartościowe nagrody w postaci bonów podarunkowych
Sodexo:
 I nagroda – bon o wartości 1.000,00 zł oraz zestaw podarunkowy,
 II nagroda – bon o wartości 800,00 zł oraz zestaw podarunkowy,
 III nagroda - bon o wartości 600,00 zł oraz zestaw podarunkowy,
 trzy wyróżnienia – bony o wartości 300,00 zł.

22.

Bony podarunkowe oraz zestawy podarunkowe nie podlegają wymianie na świadczenie
pieniężne.

23.

Organizatorzy planują zorganizować wystawę pokonkursową w Klubie „Podgrodzie” przy
ul. Krasnobrodzkiej 11, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni, jeżeli warunki
epidemiologiczne na to pozwolą.

24.

Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie
organizatorów https://www.smbrodno.pl/, http://www.targowek.waw.pl/page/ w dniu
6 listopada 2020 r. oraz przekazana laureatom na adres e-mail lub telefonicznie.
Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną opublikowane w gazecie „Nasze Bródno”.

25.

Warunkami udziału w Konkursie są:
a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie;
c) wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej
utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu
realizacji Konkursu;
d) działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami; w szczególności Uczestnicy
powinni dbać, by prace fotograficzne nie zawierały treści sprzecznych z prawem,

dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również
przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
26.

Przesłanie fotografii oraz Karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, iż:
a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;
b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa
w Regulaminie;
c) udziela organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
organizatorów do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych ze złożonych na Konkurs zdjęć dla ich potrzeb w formie wystawy
fotograficznej oraz publikacji na polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie
wszelkimi możliwymi technikami, w tym komputerowymi, cyfrowymi, drukowanymi
i odmianami tych technik, modyfikacji i obróbki komputerowej, wprowadzania
do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, nadania za pomocą wizji przez
stację naziemną oraz za pomocą satelity, rozpowszechniania za pomocą sieci
internetowej i innych nośników elektronicznych - publikacji ich na oficjalnej witrynie
internetowej organizatorów oraz w innych formach utrwaleń, a także innych działań
promocyjnych organizatora związanych z Konkursem, w tym archiwizację
materiałów - w Internecie na stronach organizatorów, a także ich profilach
społecznościowych;
d) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących
na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności
na wykorzystanie przez organizatorów w zakresie o jakim mowa w pkt c powyżej;
e) zobowiązuje się do zwalniania organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności
z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób
trzecich, tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw
własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez organizatorów z tych praw
w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się
nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje
się do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności
w tym zakresie. W przypadku, gdy któryś organizator byłby zobowiązany zgodnie
z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku
z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz
wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami
zastępstwa prawnego (procesowego).

27.

Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które:
a) zostały zmodyfikowane tj. udoskonalone sztuczną ingerencją w zdjęcie już na etapie
kompozycji zdjęcia;
b) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra
osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
c) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności
obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową
lub religijną;
d) zawierają przekazy reklamowe;
e) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;

f)

zawierają uszkodzone pliki lub wirusy.

28.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na 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 utrwalonym na fotografiach
zgłoszonych do Konkursu na polach eksploatacji określonych w ust. 26 pkt c) niniejszego
Regulaminu.

29.

Niepełnoletni uczestnik dostarcza podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego
na uczestnictwo w Konkursie.

30.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały - do momentu zgłoszenia
fotografii w Konkursie nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.

31.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków
Regulaminu Konkursu, w szczególności naruszają pkt 27 niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe:
32.

Dostarczenie w terminie Karty zgłoszenia oznacza akceptację przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu konkursu.

33.

Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorom i Jury.

34.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, przerwania
lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

35.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania uczestników naruszających
prawa osób trzecich lub przepisy prawa, przedstawiających treści pornograficzne
lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne czy społeczne, jak również
uczestników których zdjęcia naruszają pkt 27 niniejszego Regulaminu. Skutkiem
dyskwalifikacji jest pominięcie udziału w Konkursie, brak prawa do nagród oraz
ewentualnie obowiązek zwrotu nienależnie otrzymanych nagród i wyróżnień.

36.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania wizerunku uczestników i prezentacji
uczestników w formie zapisu audio-video oraz wykonania dokumentacji fotograficznej
w toku Konkursu.

37.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

38.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatorów https://www.smbrodno.pl/,
http://www.targowek.waw.pl/page/ .

39.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
22 510 05 22 lub kom. 504 387 831.

40.

Szczegóły dotyczące przekazania nagród zostaną ustalone po wyłonieniu zwycięzców.
Możliwy jest odbiór osobisty lub wysłanie do zwycięzców drogą pocztową lub kurierem.

41.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

42.

Załączniki do Regulaminu :
1) Karta zgłoszenia
2) Klauzula informacyjna dla Uczestnika
3) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika
4) Klauzula informacyjna dla rodzica /opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika/

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Karta zgłoszenia do XX Konkursu Fotograficznego
„Pandemia musi się skończyć”
1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………...
2. Adres …………………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu ………………..……………………………………………………………………
4. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………
5. Tematyka i ilość nadesłanych prac fotograficznych (w cyklach lub pojedyncze fotografie)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
Oświadczam, że:
 Akceptuje postanowienia Regulaminu XX Konkursu Fotograficznego pt. „Pandemia musi
się skończyć”.
 Mam co najmniej 15 lat.
 Jestem mieszkańcem dzielnicy Targówek.
………………………………………………………
Data i podpis
Oświadczenia pełnoletnich Uczestników Konkursu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” moich danych
osobowych w zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia w celu udziału w Konkursie „Pandemia
musi się skończyć”.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO1, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.
………………………………………………………
Data i podpis
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie imię i nazwisko
Prezydentowi m.st. Warszawy w celu publikacji wyników konkursu na stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych Urzędu m.st. Warszawy. Zgody udzielam na podstawie art. 6
ust. 1 lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej
zgody.
……………………………………………………
Data i podpis

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Klauzula informacyjna dla Uczestnika
XX Konkursu Fotograficznego
„Pandemia musi się skończyć”
Kto administruje moimi danymi?
•

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą
w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa

•

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także
o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bródno”. Proszę je wysłać na w/w adres Administratora danych
lub mailem na adres: iod@smbrodno.pl

Dlaczego moje dane są przetwarzane?
•

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej
przez Pana/Panią zgody.

•

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od początku roku
następującego po roku 2020 r., Konieczność przechowywania danych w celach lustracyjnokontrolnych wynika z art. 91 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm. Dane
przechowywane będą w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11.
Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności podmioty świadczące na administratora usługi informatyczne, pocztowe;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe
na podstawie przepisów prawa;
c) Prezydent Miasta m.st. Warszawy, któremu administrator udostępni dane osobowe
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
Ma Pani/Pan prawo do:
1.

wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2.

dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3.

żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4.
gdy:

żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
•
•
•
•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych;
Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;

5.

przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6.

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7.

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bródno” Pani/Pana danych osobowych.


Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w XX Konkursie Fotograficznym
„Pandemia musi się skończyć”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

w Konkursie Fotograficznym ”Pandemia musi się skończyć”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” danych osobowych
mojego dziecka w zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia w celu udziału w Konkursie
„Pandemia musi się skończyć”.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych mojego dziecka w zakresie imię i nazwisko
Prezydentowi m.st. Warszawy w celu publikacji wyników konkursu na stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych Urzędu m.st. Warszawy.

Wyrażam zgodę Organizatorom na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie zdjęć
wykonanych przez moje dziecko na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami
Regulaminu XX Konkursie Fotograficznym „Pandemia musi się skończyć”.

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka - uczestnika
XX Konkursu Fotograficznego
„Pandemia musi się skończyć”
Kto administruje moimi danymi?
•

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą
w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa

•

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także
o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bródno”. Proszę je wysłać na administratora.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?




Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. Kodeks cywilny
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału mojego dziecka
w konkursie „Pandemia musi się skończyć”
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie
zrobi, Pani/Pana dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w konkursie „Pandemia musi się
skończyć”.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od początku roku
następującego po roku 2020 r., Konieczność przechowywania danych w celach lustracyjnokontrolnych wynika z art. 91 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm. Dane
przechowywane będą w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11.
Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)

b)

podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne,
pocztowe;
organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe
na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:
•
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
•
nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

•

wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
•
Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
•
Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
•
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
•
dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych² w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bródno” Pani/Pana danych osobowych.
 Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

