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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „#ZERWIJZPLASTIKIEM” 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt. „#ZerwijZPlastikiem” zwanego dalej 

Konkursem, jest Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej z siedzibą w Gdańsku (80-244) 

przy ul. Grunwaldzkiej 82. 

 

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.3. Prace Konkursowe mogą być wykorzystane przez Organizatora w kampanii 

społecznej promującej ideę Konkursu. 

 

1.4. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

 

1.5. Konkurs rozpoczyna się 2 listopada i kończy się 21 listopada 2018 roku. 

 

2. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

 

Do konkursu można zgłaszać fotografie prezentujące dowolną interpretację 

proekologicznego hasła „Zerwij z plastikiem” 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

3.1. Udział w konkursie nie posiada ograniczeń wiekowych. 

 

3.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim 

udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne. 

 

3.3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

zgłaszanie się w imieniu osób trzecich. W przypadku udziału w konkursie osób 

niepełnoletnich wymagane jest przesłanie w zgłoszeniu zgody opiekuna prawnego. 

 

3.4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego własną 

interpretację proekologicznego hasła „Zerwij z plastikiem”. 
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3.5. Fotografie do konkursu można zgłaszać do dnia 13 listopada 2018 roku, godz. 

23:59 przesyłając drogą mailową na adres BIURO@POMASKA.PL 

 

3.6. Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, 

w szczególności zawierać: 

-imię i nazwisko autora (uczestnika) 

-datę urodzenia autora (uczestnika) 

-numer telefonu 

-adres korespondencyjny autora (uczestnika) 

-w przypadku niepełnoletności autora (uczestnika) zgodę opiekuna prawnego na udział w 

Konkursie 

-klauzulę RODO:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 

w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „#ZerwijZPlastikiem”. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.” 

 

3.7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym nie 

ograniczone prawa osobiste i majątkowe do fotografii. Jest uprawniony do udzielania 

licencji i zezwoleń  o których mowa w Regulaminie. 

 

3.8. Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody 

osób widniejących na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności 

na wykorzystanie przez Organizatora w ramach prowadzonej kampanii. 

 

3.9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw 

własności przemysłowej, w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w 

przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W 

przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, 

gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty 
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jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa 

powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwotę 

odpowiadającą tym roszczeniom oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane i wydatki 

łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). 

 

3.10 Uczestnik Konkursu wysyłając swoją fotografię tym samym oświadcza, iż akceptuje 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 

3.11 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną fotografię. 

 

3.12 Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość 

przesyłanego pliku nie powinna przekraczać 5MB. 

 

3.13 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia gdy zawiera ono 

niepełne informacje lub gdy fotografia przedstawia treści niezgodne z ideą Konkursu. 

 

4. PRAWA AUTORSKIE 

 

4.1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie 

udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach 

Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich 

znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej 

opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości 

lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem. 
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5. OCENA FOTOGRAFII W KONKURSIE 

 

5.1 Zgłoszone fotografie (z wyłączeniem tych, o których mowa w par. 3.13 

niniejszego Regulaminu) zostaną dnia 14 listopada 2018 roku umieszone na 

stronie Posłanki Agnieszki Pomaskiej w portalu Facebook 

(www.facebook.com/apomaska). Do dnia 20 listopada br. godz. 23:59 użytkownicy 

portalu Facebook oceniają zgłoszone fotografie poprzez kliknięcie pod zdjęciem 

reakcji „Lubię to!”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi” oraz „Wrr”. 

 

5.2 Na podstawie wyników zebranych przez Organizatora dnia 21 listopada br. 

zostanie sporządzona klasyfikacja najpopularniejszych fotografii.  

 

6. NAGRODY 

 

6.1. Autorzy pięciu najpopularniejszych fotografii otrzymają od Organizatora drogą 

pocztową egzemplarz książki „Jak zerwać z plastikiem” autorstwa Will`a McCallum`a. 

 

6.2. Organizator przewiduje również nagrodę dodatkową dla piętnastu najwyżej 

sklasyfikowanych uczestników Konkursu w wieku 10-16 lat:  wycieczka do Sejmu RP. 

Całodniowa wycieczka odbędzie się w czwartek, 6 grudnia br. Organizator zapewnia 

transport, opiekę oraz jeden posiłek. 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

7.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 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 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że 

administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest 

organizator konkursu Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej z siedzibą w Gdańsku (80-

244) przy ul. Grunwaldzkiej 82 (dalej jako „Administrator”). 

 

http://www.facebook.com/apomaska
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7.2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przekazanych danych osobowych przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że 

podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

7.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

(imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

 

7.4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez 

Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym 

do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

 

7.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu. 

 

7.6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 1 roku od 

dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 

np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 

 

7.7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

 

7.8. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla 

prawidłowej realizacji Konkursu. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

8.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

postanowień niniejszego Regulaminu, a także prawo do jego wcześniejszego 
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zakończenia, bez podania przyczyn w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu. 

 

8.2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie 

wykluczone z udziału w Konkursie. 

 

8.3. Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na 

uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni 

akceptuje zapisy Regulaminu. 

 

8.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 31 grudnia 2018 r. 
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