REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WAKACJE W MOIM MIEŚCIE”
1. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest: Pracownia Dokumentacji Dziejów
Miasta Sierpc.
1.2. W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec miasta Sierpc
1.3. Złożenie prac na Konkurs Fotograficzny oznacza akceptację jego warunków,
wyrażonych w niniejszym regulaminie.
2. Przepisy dotyczące prac.
2.1. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie 3 fotografii prezentujących
spędzanie tegorocznych wakacji w naszym mieście.
2.2. Fotografie należy przesyłać na e-mail: pracownia@sierpc.pl
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o
niskiej jakości technicznej.
2.4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
2.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wyżej wymienionych wymogów.
3. Terminarz
3.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia 1 lipca 2020 roku.
3.2. Termin składania prac mija dnia 21 sierpnia 2020 roku
3.3. Fotografie wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3.4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
3.5. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac nastąpi
4 września 2020 roku.
4. Nagrody i wyróżnienia
4.1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za zajęcie I, II, III w dwóch
kategoriach: dzieci i dorośli.
4.2 Za najlepsze prace przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

5. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych.

5.1. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania złożonych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Pracowni
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc oraz na profilu Pracowni na facebooku.
6. Nagrody zostaną ufundowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.
7. Zgłaszając do udziału w konkursie i podając dane osobowe, opiekun akceptuje warunki
regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez PDDMS
nieodpłatne upublicznianie nadesłanych zdjęć prac w celach statutowych. Dane są
zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami konkursu. Uczestnik ma prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Postanowienia końcowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż: 1) administratorem
danych osobowych jest Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, ul. Płocka 30
09-200 Sierpc, e-mail: pracownia@sierpc.pl, tel. (24) 275 37 92; Inspektorem danych
osobowych jest pan Piotr Laskowski 3) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6
pkt. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu fotograficznego „Wakacje w moim
mieście”; 4) dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom. Dane mogą być
udostępnione jedynie w celach badawczych, statystycznych, naukowych; 5) dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 6) dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w ppkt 3, w
tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z póżn. zm.); 7) w związku z
przetwarzaniem przez Administratora danych Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści
danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; b) prawo do sprostowania danych, na
podstawie art. 16 Rozporządzenia; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17
Rozporządzenia; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
Rozporządzenia; e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na
podstawie art. 21 Rozporządzenia; 8) w przypadku, w którym przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9) ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO; 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie. Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres,
numer telefonu, adres e-mail, wiek; 11) dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

