KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIELONE MIASTO A INDUSTRIA”.
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej zwana dalej
Biblioteką.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Cele konkursu: wykonanie zdjęć ukazujących miasto w kontekście zderzenia industrii z
pięknem przyrody, odkrywających jego niezwykłe zakątki oraz przedstawienie jego
wyjątkowego charakteru.
4. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu fotografii dotyczących tematu „Zielone miasto a
industria”.
5. Termin nadesłania mija z dniem 23 września 2020 r.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 13 roku życia oraz nadesłanie prac w
wersji elektronicznej na adres e-mail organizatora konkursu (bibliotekaruda@gmail.com) lub
za pośrednictwem WeTransfer, Google Drive itp). W tytule należy wpisać: „Konkurs Zielone
miasto a industria”.
7. Każdy z uczestników powinien zgłosić do konkursu 5 zdjęć.
8. W treści wiadomości należy opisać zdjęcia według szablonu: nr zdjęcia, tytuł pracy, miejsce
gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe tj. telefon, e-mail.
9. Przesłanie kompletu fotografii do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone przez niego fotografie nie są obciążone prawami osób
trzecich oraz że wykonał je osobiście, posiada własnościowe, osobiste i majątkowe
prawa autorskie do zgłaszanych fotografii.
10. Prace nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem nie będą
rozpatrywane.
11. Spośród fotografii jury komisyjnie powołane przez dyrektora MBP wybierze laureatów.
12. Ogólna pula nagród wynosi 500 zł.
13. Laureat bądź opiekun prawny odbiera osobiście nagrodę w siedzibie Biblioteki.
14. Organizator konkursu potrąci podatek dochodowy od wypłaconych nagród zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
15. Informacje o zwycięstwie zostaną opublikowane na stronach internetowych Biblioteki w dniu
26 września 2020 w ramach trwania Industriady 2020.
16. Każdy z uczestników poprzez swój udział wyraża zgodę na publikację przesłanych fotografii
na stronie internetowej oraz w filiach i siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie
Śląskiej wraz z tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem.

17. Biblioteka zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych zdjęć w swoich materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
18. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Administratorem danych osobowych Autorów jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą
41-709 Ruda Śląska, ul. Dworcowa 33; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a, c RODO, w związku z udziałem w
konkursie,
b)podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne u celu uczestnictwa w przedmiotowym
konkursie,
c) dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z udziału
w konkursie, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
e) uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w tym celu
zawiadomią Administratora w formie pisemnej,
f) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl.,
g) zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego
zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym,
h) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych, uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
i) autorzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

