Regulamin Konkursu Fotograficznego
„ZARAŻAMY AKTYWNOŚCIĄ
– NIE KORONAWIRUSEM!”
1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Złotowie.
2. Cele konkursu:
•upowszechnianie aktywności fizycznej,
•promocja idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu,
•popularyzacja spółdzielczych terenów rekreacyjnych.
3. Tematyka konkursu obejmuje aktywne formy spędzania wolnego czasu
podczas pandemii, wszystko to co pomogło i pomaga Państwu przetrwać ten
trudny okres, np. jazda na rowerze, bieganie, domowy fitness, spacer
z pieskiem itp.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, amatorów
fotografowania, będących mieszkańcami zasobów SM „PIAST”.
5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 fotografii, w formacie JPG.
Technika zdjęć dowolna - fotografie mogą być kolorowe lub czarno – białe.
6. Fotografie należy wysłać do dnia 25 kwietnia 2021 roku włącznie na adres
e-mail: skr@smpiast.eu wraz z podaniem w treści maila danych autora pracy:
imię i nazwisko -

adres zamieszkania w zasobach SM „PIAST” kat. wiekowa nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PIAST” w Złotowie moich
oraz córki/syna ……………………………………………………………… danych
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”.
7. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: do lat 18 oraz 18+.
8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków,
wyrażonych w niniejszym Regulaminie.
9. Z uwagi na pandemię, organizator nie przyjmuje zdjęć w wersji papierowej.
10. Fotografie przechodzą na własność organizatora.
11. Zdjęcia będzie oceniać komisja wyłoniona przez organizatora.
12. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy
i oryginalność.
13. Komisja ma prawo do przyznania nagród dodatkowych, jak również prawo
do nieprzyznania nagród.
14. Decyzja komisji co do wyboru laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.
15. Najlepsze prace zostaną nagrodzone VOUCHERAMI na sprzęt sportowy.
16. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorom i komisji.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, przerwania
lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
18. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród (o sposobie odbioru nagród
laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora) oraz wystawą
pokonkursową w formie elektronicznej na funpage’u SM „Piast” Złotów.
19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatorów. Kontakt
z organizatorem: nr tel. 67 263 34 51 lub adresem e-mail: skr@smpiast.eu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 – RODO).
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa „PIAST” z siedzibą w Złotowie (kod pocztowy 77-400), ul. Norwida 5.
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu fotograficznego „ZARAŻAMY AKTYWNOŚCIĄ – NIE
KORONAWIRUSEM!”. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
konkursu.
4. Uczestnikom konkursu (lub ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych, b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu, d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Uczestnikom konkursu (lub ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
oraz publikację danych uczestników (opiekunów prawnych).
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) kategoria wiekowa,
c) adres zamieszkania w zasobach SM „PIAST”,
d) nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego,
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIAST
w Złotowie moich oraz córki/syna ………………………………………………………………. danych
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”.

