
Regulamin konkursu fotograficznego 

„60 (i 2) dni dookoła świata – zabierz książkę na wakacje” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, zwana dalej 

Organizatorem.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Bojszowy oraz czytelników 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.  

3. Konkurs ma na celu zachęcenie do spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego 

podejścia do zagadnień związanych z fotografią.  

4. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka/czytelnik z książką, w dowolnym miejscu 

spędzania wakacji. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania 

zwycięzców. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne 

bądź niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do konkursu. 

5. Preferowany format zdjęcia to jpg.  

6. Zdjęcia należy przysłać drogą elektroniczną do 31 sierpnia b.r. na adres: 

kontakt@biblioteka.bojszowy.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: 60 DNI. 

7. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze 

fotografie. 

8. Każdy uczestnik może przysłać jedno zdjęcie.  

9. Każde zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w 

przypadku osób nieletnich należy podać telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego).  

10. Wyboru zwycięskich prac dokona jury wybrane przez Dyrektora Biblioteki.  

11. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 03.09.2020r. 

12. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na profilu Organizatora 

na platformie Facebook.  

II Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii 
w celu promocji konkursu, organizowanego przez bibliotekę.  

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikacje 

imienia, nazwiska zdobywcy nagrody na stronie internetowej i profilu na portalu 
społecznościowym Organizatora. 

4. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej 

Organizatora oraz portalu społecznościowym Organizatora, a także na wykorzystywanie zdjęć 

w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 



5. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu.  

6. Informacje dotyczących konkursu udzielane są drogą mailową bądź pod numerem telefonu 32 
2189107 lub 571240360. 

7. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje 

mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także że prawa te nie 

są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek 

człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się 

na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając 

fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może 

ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami 

autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.  

 

III. Klauzula informacyjna 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest:    

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach  z siedzibą w Bojszowach,   43-220 Bojszowy  

ul. Gościnna 6  

reprezentowana przez  Dyrektora   

tel. : 32 21 89107 

mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  

tel. : 32 21 89107  

mail: iod@biblioteka.bojszowy.pl 

 

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na 

publikację wizerunku, oraz na przekazanie danych innym podmiotom (strona internetowa biblioteki, 

Facebook, lokalna prasa). 

 

4) Odbiorcami Pana/Pani/Dziecka danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w 

Bojszowach 

 

5) Pana/Pani/Dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich w zakresie wymaganym 

przez administratora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

9) Pani/Pana/Dziecka dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
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