
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ŚWIĘTA Wielkanocne W OBIEKTYWIE” 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach 

II. CELE KONKURSU 

 uchwycenie atmosfery Świąt Wielkanocnych 

 ukazanie piękna i wyjątkowości tradycji wielkanocnych  

 wyrabianie i pogłębianie wśród młodzieży wrażliwości estetycznych i tradycyjnych 

 upowszechnianie i popularyzacja fotografii 

 promocja szkoły – Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach  i kierunku Technik Fotografii i Multimediów  

w środowisku lokalnym 

 

III. ZADANIE KONKURSOWE 

Zadnie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia/zdjęć (maksymalnie 3 fotografie na uczestnika)  zgodnych  

z tematyką Konkursu 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA i TERMIN I FORMA DOSTARCZANIA PRAC 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu bieruńsko – lędzińskiego.  

Konkurs ma charakter indywidualny.   

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem organizatorowi (PZS w Lędzinach) prawa do prezentacji 

zdjęć – umieszczania ich na wystawach lub w lokalnych mediach, prezentację na stronie internetowej szkoły, 

wykorzystanie w działaniach promocyjnych szkoły, i in.  

Termin dostarczenia zdjęć do organizatora konkursu upływa 25.04.2022 o godzinie 15:00  

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie, o czym organizator niezwłocznie poinformuje odbiorców 

konkursu.  

 Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs@pzsledziny.edu.pl lub dostarczyć na nośniku 

plików do sekretariatu szkoły w określonym terminie.  

 W tytule maila należy podać nazwę: „Konkurs Fotograficzny. Wielkanoc w obiektywie” (w przypadku 

nośników plików należy opisać folder zawierający pliki ze zdjęciami) 

 W nazwie zdjęć musi znaleźć się: imię i nazwisko ucznia oraz szkoła, do której uczęszcza. 

 

Ponadto należy dostarczyć w formie załączników do maila (lub na nośniku plików) skany (lub zdjęcia) podpisanych 

załączników do niniejszego regulaminu:  

 Formularz zgłoszeniowy uczestników (załącznik nr 1) 

 Oświadczenie (załącznik nr 2) 

 

V. OCENA ZADANIA KONKURSOWEGO 

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PZS w Lędzinach przy ocenie prac weźmie pod uwagę:  

 estetykę, jakość dostarczonych zdjęć,  

 treść i pomysłowość,  

 zgodność z tematyką konkursu 

 

mailto:konkurs@pzsledziny.edu.pl


VI. FINAŁ KONKURSU 

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu obrad komisji konkursowej, najpóźniej do 

4.05 2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania tylko zwycięzców konkursu. Wyniki zostaną 

opublikowane również w mediach społecznościowych szkoły. 

Decyzja Komisji jest ostateczna.  

Laureaci miejsc I, II i III otrzymają nagrody rzeczowe. 

Nagrodzone zdjęcia zostaną wykorzystane do przygotowania świątecznych kartek, opatrzonych imieniem i 

nazwiskiem autora i szkołą w której się uczy.   

VII. DANE OSOBOWE 

Informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach osoby, której dane dotyczą: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2, art. 26 i 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. 

UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, reprezentowany przez 

Dyrektora PZS w Lędzinach. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu 

fotograficznego pt. „WIELKANOC W OBIEKTYWIE”, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach 

internetowych administratora i w mediach oraz promocji administratora, a także w celach archiwalnych 

(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach 

ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO przy czym uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie 

uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie administratorowi jego przeprowadzenia, jak również 

obrona przed ewentualnymi roszczeniami.  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. 

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

Do danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w 

szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.  

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane a następnie, jeśli 

chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2018r. poz. 217 z zm.). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie 

udzielonej zgody dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),  

 cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  



W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy również, że:  

 Administrator oświadcza, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. 

 Administrator przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia 

wymogu rozliczalności.  

 Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG.  

 Administrator zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, 

których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo 

Administrator zapewnia, że do przetwarzania danych osobowych dopuszcza wyłącznie osoby, które mają 

imienne upoważnienie nadane przez Administratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych 

osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały 

uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. 

 Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa zapewnia:  

 zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i 

usług przetwarzania danych osobowych; 

 zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego;  

 regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;  

 w miarę potrzeb i możliwości Administrator zobowiązuje się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego 

wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych. Administrator może powierzyć 

przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów 

wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO. We wszelkich sprawach 

dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Administratorem. 

 

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„ŚWIĘTA Wielkanocne W OBIEKTYWIE” 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..........................................………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka, nad którym sprawuję opiekę) takich 

jak: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły przez Organizatora tj. Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. „ŚWIĘTA Wielkanocne w OBIEKTYWIE”.  

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały 

zebrane. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………….. .………………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data, podpis uczestnika i podpis jego rodzica/-ów-opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora  

 danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko 

 wizerunku prac utrwalonych w związku z uczestnictwem mojego dziecka w konkursie fotograficznym pt. „ 

ŚWIĘTA Wielkanocne  OBIEKTYWIE” na stronie internetowej ww. Organizatora, w prasie lokalnej, mediach  

i innych wydawnictwach w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu oraz promocji 

Organizatora i prowadzonej przez niego działalności. Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania, jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.  

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści 

danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody. Wizerunek oraz dane osobowe 

dziecka dziecka/podopiecznego nie mogą być użyte w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w Regulaminie, 

będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO.  

…………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………..  

(miejscowość, data, podpis uczestnika i podpis jego rodzica/-ów-opiekuna/-ów) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU NA 

ORGANIZATORA KONKURSU 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), a także odpowiedzialności 

cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na konkurs fotograficzny pt. „ŚWIĘTA WielkanocneW 

OBIEKTYWIE” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.  

Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego 

naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.  

Jako autor/Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora …………………………………………………….…………………….. 

/ imię i nazwisko dziecka/  

oświadczam, że w momencie podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:  

1. autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, 

b. zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

c. wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których pracę konkursową utrwalono, ich najem, 

dzierżawa oraz użyczenie,  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej, zamkniętej,  

e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną 

techniką,  

f. nadanie za pomocą wizji,  

g. dokonywanie przeróbek,  

h. korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;  

2. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej na polach 

eksploatacji ujętych w pkt 1.  

Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej i prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator może 

wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do 

korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić 

autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem Organizatora, iż nie będę 

wnosił(a) przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.  

 

………………………………………………………..                                              ……………………………………………………….. 

                                 (miejscowość i data)                                                                                                                          (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 


