REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 22.03.2021”
I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Myślenicach ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice.
2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez
uczestników jego warunków.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.03.2021 r. i trwa do 19.03.2021 r.
II
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia utrwalającego obiekty MZWiK ( w tym hydranty,
budynki, urządzenia i inne), a także przedmioty oraz osoby oznakowane logo MZWiK.
2. Fotografie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w dalszej części regulaminu,
należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: promocja@mzwikmyslenice.com.pl. W tytule
wiadomości należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
Fotografie konkursowe oraz skan/zdjęcie formularza muszą być przesłane jako niespakowane,
nieskompresowane załączniki w formacie jpg.
3. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób,
w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce
rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
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III
UCZESTNICY, ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych zamieszkująca na terenie Gminy Myślenice.
Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
Uczestnikiem Konkursu może być także osoba fizyczna, która nie ukończyła lat 18, za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej,
w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna
obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez
Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestnika.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wypełnić Formularz Zgłoszeniowy będący
załącznikiem do niniejszego regulaminu (dla Uczestnika nieletniego konieczne jest podpisanie
Formularza Zgłoszeniowego przez rodzica/przedstawiciela ustawowego), a następnie dostarczyć

skan lub zdjęcie cyfrowe Formularza wraz z plikami cyfrowymi w formacie jpg zawierającymi
fotografie autorstwa Uczestnika
7. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami. Brak
jakiegokolwiek elementu może spowodować nieuwzględnienie nadesłanego zgłoszenia.
8. Decyzję o dyskwalifikacji Uczestnika podejmuje Jury. Decyzja Jury nie podlega zaskarżeniu i jest
decyzją ostateczną
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IV
Prawa autorskie:
Z chwilą doręczenia fotografii Organizatorowi Uczestnik:
a) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże fotografii,
które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
b) oświadcza, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także
że Uczestnik uzyskał wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii w ramach
Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
c) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
nie podlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na
korzystanie z fotografii w celach promocyjnych, informacyjnych oraz innych celach
statutowych Organizatora, w szczególności:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: do wytwarzania dowolnymi technikami,
w tym: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową,
optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, jego
rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania
tegoż nośnika;
• wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz sporządzania
kopii takich zapisów; do archiwizacji tych zapisów;
• w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej - do publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach
internetowych, społecznościowych, multimedialnych i komputerowych), do
wykorzystania interaktywnego;
• wykorzystywania w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych,
informacyjnych, publikacjach pokonkursowych, w tym w ramach kompilacji,
zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami lub utworami, w tym
prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego.
Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na serwisach internetowych
Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora, na portalach społecznościowych, prezentacjach
multimedialnych, publikacjach pokonkursowych.
Korzystanie z fotografii w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie
z poszanowaniem praw osobistych Uczestnika.

V
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne
powołane przez Organizatora.
2. Wybór Zwycięzcy zostanie dokonany przez Jury (Komisję konkursową) , składającą się
z przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3. Ostateczny
termin
przesłania
prac
na
adres
email
(promocja@mzwikmyslenice.com.pl) to 19.03.2021 r. do godziny 12:00.
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VI
OCENA PRAC i NAGRODY
Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie Jury, którego skład zostanie ustalony
przez Organizatora.
Obrady Jury będą niejawne.
Jury dokonuje wyboru biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych
fotografii, i inne.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
Decyzje Jury nie podlegają jakiemukolwiek zaskarżeniu.
Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach prasowych
posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział
w Konkursie wyraża zgodę
Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody:
• I miejsce – aparat fotograficzny,
• II miejsce – tablet,
• III miejsce – głośnik bezprzewodowy.
Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub zwycięzca
będzie je mógł odebrać osobiście w siedzibie MZWiK w Myślenicach pod adresem: Myślenice, ul.
Piłsudskiego 47 po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.
Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę
prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora
VII
DANE OSOBOWE

Administrator danych, dane kontaktowe:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, opiekunów prawnych, nauczycieli
reprezentujących szkoły jest Miejski Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Sp. z o.o. ul.
Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: j.debowski@evoleo.pl
Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres
przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów.
- Dane podawane są dobrowolnie.
−
−

Okres przetwarzania danych osobowych wskazany w wyrażonej zgodzie lub do czasu cofnięcia
zgody.
Realizacja celów zawartych w odrębnie wyrażonych zgodach;

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród.

Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora
oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
Przekazywanie danych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a) Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w oparciu o zawarte umowy
powierzenia danych,
b) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.
Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub
przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.
VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie
w dowolnym czasie podczas trwania Konkursu. Każda zmiana zostanie niezwłocznie ogłoszona na
stronie internetowej.
2. Sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

