Regulamin konkursu fotograficznego „Lasy Janowskie w obiektywie”

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Lasy Janowskie w obiektywie” zwanego
dalej Konkursem jest Nadleśnictwo Janów Lubelski. Współorganizatorem Konkursu
jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim.
2. Organizator oświadcza, iż e w trybie art. 5 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L2016.119.1), zwanego
dalej „RODO”, będą przetwarzane dane osobowe uczestników konkursu według
zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu,
minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz
integralności i poufności.
3. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę
oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postępowaniu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza, że znane są
mu zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych wynikające z RODO.
4. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
RODO, przetwarzanych w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska, nr
telefonu oraz wiek (uczniowie- szkoła, klasa).
6. Organizator podczas Konkursu/ rozdania nagród będzie wykonywał zdjęcia/filmiki
metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmiki, na których będą znajdowały się wizerunki
osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych
Organizatora i Współorganizatora na stronach internetowych oraz Facebooku.
7. Zdjęcia/filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej) , które zostaną umieszczone na
stronach internetowych Organizatora i Współorganizatora oraz Facebooku będą
stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w Konkursie/rozdaniu nagród,
albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia/filmiku.

CELE KONKURSU
1. Pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii.
2. Formowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, wzbudzanie
zainteresowania tematyką przyrodniczą.
3. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na piękno otaczającej nas przyrody.
4. Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w lesie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących Gminę
Janów Lubelski w 5 grupach:
I. Szkoła Podstawowa - Klasy I-III,
II. Szkoła Podstawowa - Klasy IV-VI,
III. Szkoła Podstawowa - Klasy VII-VIII,
IV. Szkoły średnie,
V. Osoby dorosłe.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.06.2019r, a kończy się 13.09.2019r.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej/Facebooku
Organizatora.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej „Grzybobranie”
dnia 22 września 2019 roku.
5. Prace konkursowe (zdjęcia) muszą przedstawiać walory przyrodnicze Lasów
Janowskich.
6. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. Należy je dostarczyć do
Organizatora w wersji papierowej (format A4) oraz w wersji elektronicznej na nośniku
CD.
7. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane
samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie
zdjęć wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione.
8. Każde zdjęcie (na odwrocie) oraz nośnik CD powinny być opisane. Opis zdjęcia
powinien składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia autora oraz kolejnego
numeru fotografii, np. Jan Kowalski przesyła fotografie podpisane: Kowalski_J01 oraz
Kowalski_J02. Nośnik CD należy podpisać tylko imieniem i nazwiskiem.
9. Zdjęcia oraz płytę należy dostarczyć do Nadleśnictwa Janów Lubelski, ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs fotograficzny
„Lasy Janowskie w obiektywie”, do której należy dołączyć wypełnioną Kartę
Zgłoszeniową dołączoną do regulaminu do dnia 13.09.2019r.
NAGRODY
1. Prace ocenia jury powołane przez Organizatora.
2. Nagrody za I,II,III miejsce oraz po 3 wyróżnienia przewidziano dla każdej grupy
wiekowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych
uczestników przekazanych w związku z konkursem jest Nadleśnictwo Janów Lubelski
zwane w niniejszym punkcie, „Administratorem”.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
rodziców/opiekunów prawnych oraz danych dziecka/dzieci i uczestników możesz
skontaktować
się
z
Administratorem
pod
adresem
e-mail:
janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl .
3. Podstawą przetwarzania danych jest przystąpienie przez dziecko/uczestnika do
Konkursu, dla którego to przystąpienia przetwarzanie danych jest niezbędne.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
5. O przystąpieniu do Konkursu świadczy złożenie Deklaracji uczestnictwa w konkursie
„Lasy Janowskie w obiektywie” (zwana dalej Deklaracją) stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
przepisach RODO i wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z
Konkursem.
7. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
przystąpienie do Konkursu przez uczestnika nie będzie możliwe.
8. Administrator nie zamierza przekazywać pozyskanych danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
9. Masz prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
sprostowania danych (art. 16 RODO),
usunięcia danych (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
przenoszenia danych (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO),
niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego
przetwarzania danych, w tym profilowania (Art. 22 RODO),
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) nadzorującego zgodność
przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu prosimy o kontakt
pod adresem mailowym: malgorzata.szkutnik@lublin.lasy.gov.pl
5. Autorzy zdjęć konkursowych przenoszą na Organizatora prawa zależne do zdjęć, a w
szczególności dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki
komputerowej ze względu na wymogi techniczne związane z ich wykorzystaniem, bez
ingerencji w treść , oraz zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie tych zdjęć przez
Nadleśnictwo.

Załączniki:
- Deklaracja uczestnictwa w konkursie „Lasy Janowskie w obiektywie”.

