Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wakacyjna fotografia z książką w tle”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wakacyjna fotografia z książką w tle” –
zwanego dalej „Konkursem” jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie kreatywności i zdolności
artystycznych.
4. Przedmiotem Konkursu są fotografie przedstawiające jak i gdzie czytamy podczas wakacji.
5. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w kanałach komunikacji Biblioteki, a w szczególności na stronie internetowej Biblioteki, na profilu Facebook prowadzonym przez
Wypożyczalnię WBPiCAK.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.
3. W Konkursie może wziąć udział każdy, nie tylko czytelnik Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, bez ograniczeń wiekowych.
4. Fotografie w formie elektronicznej, w formacie JPG, można nadsyłać na adres mailowy:
wypozyczalnia@wbp.poznan.pl w terminie od 1.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
5. Zdjęcia przesyłamy wraz ze skanem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
6. Zdjęcia należy opisać imieniem, nazwiskiem (np. magdakowalska.jpg)
7. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się
na fotografii lub jej opiekuna prawnego, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
8. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu.
9. Fotografie muszą być pracami autorskimi osoby przesyłającej pracę na konkurs.

JURY
1. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są osoby spełniające warunki niniejszego regulaminu.
3. Ogłoszenie nazwisk laureatów najciekawszych zdjęć nastąpi 2.09.2022 r. na stronie
internetowej biblioteki www.wbp.poznan.pl oraz na Facebooku wypożyczalni.

NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie mają charakter rzeczowy. Organizator przewiduje nagrody
w postaci książek.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

Prawa autorskie oraz ochrona danych osobowych
1. Zgłaszając swoją pracę do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich do nadesłanej pracy i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na
korzystanie z tej pracy dla celów promocji konkursu w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym,
techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską,
komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, rodzaju
i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich
zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;
c). w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach
telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych);
d). publikacja w całości
e). wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora i we wszystkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www
organizatora.
3. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
Regulaminu.
5. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie
internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,
uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7
dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
6. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się
nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz
żądania zwrotu przyznanej nagrody.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana
do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
nr RIK-12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod
adresem email: iod@wbp.poznan.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu „Wakacyjna fotografia z książką w tle”; w tym
opublikowania informacji o wynikach konkursu i laureatach – na podstawie wyrażonej zgody,
tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO; oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
jakim jest organizacja, promocja i przeprowadzenie konkursu , tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu niezbędnym dla wykonywania
przez organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji –
na podstawie zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą również w celu publikacji informacji o laureatach konkursu
oraz w celu opublikowania wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych Administratora – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6
ust. 1 lit. a RODO.
Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników
administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz
administratora usługi, w szczególności usługi hostingowe.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie 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. Niektóre dane zostaną zarchiwizowane w związku z udzieloną przez
uczestników konkursu licencją.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest
zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną
usunięte.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych
osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny
wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Podanie danych osobowych
w celu udzielenia licencji jest niezbędne.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
616640873 lub pisząc na adres mailowy: wypozyczalnia@wbp.poznan.pl

