
REGULAMIN KONKURSU F,OTOGRAF,ICZNEGO
,,Nasze osiedle w moich oczach - ulubione miejsca"

ORGANIZATOR:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ''ORUNIA'

§ 1. Warunki ogólne

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ORUNIA" w Gdańsku og}asza konkurs fotograficzny
,J.{asze osiedle w moich oczach- ulubione miejsca".

2. Regulamin konkursu fotograficznego ,§asze osiedle w moich oczach - ulubione miejsca"
(dalej: ,,Regulamin") określa warunki i zasady lczestniczenia w Konkursie na prace
fotograficzne.

3. Orgańzatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIAz siedzibąw Gdńsku
przy L/.. Krzemowej 2 (dalej: ,,Orgańzator").

4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostąlna do wglądu w siedzibie
Orgańzatora oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

5. Konkurs jest organizowarty dla młodziezy zamieszkującej zasoby Spółdzielni
Mieszkaniowej ORUNIA.

6. Czekarry na prace pokazujące ulubione miejsca na osiedlu. Miejsca, które kojarzą się z
domern, z zńawą z miejscem gdzie czujemy się dobrze, bezpieczńe i które najbardziej
lubimy na swoim osiedlu.

§ 2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od lutego do dnia 15.06.2023 r. - termin nadsyłania prac.
Z.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2023 r.

§ 3. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiern Konkursu (dalej: ,,Uczestnik") możebyókńda osoba w wieku l5-2l lat.
2. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w

konkursie (Zńącznłknr 1 ).

§ 4. Zasady konkursu

1. Zadańekonkursowe polega na:
o Wysłaniu Pracy KoŃursowej, Ę. zdjęcia na temat,Na§ze osiedle w moich oczach -

ulubione miejscaoo na adres e-mail: sekretariat@sm-orunia.p1. W tytule e-maila naleĘ
wpisaó: ,,Konkurs fotograficzny". W treści zgłoszenia wpisujerny naTwę konkursu tj.

,rNa§ze osiedle w moich oczach - ulubione miejscaoo oraz imłę i nazwisko autora
pracy, wiek oraz w przypadku młodzieĘ w wieku szkolnym - Szkołę i klasę, do
której vczEszcza.

o uczestnlk wraz ze zgłoszeńern i zdjęciem konkursowym zobowięany jest zŃączyó
w;peŁrione przęz oświadczenie o wyrazeniu zgody na udztń w konkursie zgodńe z
zńącznlkiemnr 1 do Regulaminu. '

2. Praca Konkursowa musi spełniaó następujące warunki:
o technika wykonania pracy jest dowolna,
. praca Konkursowa powinna przedstawiać zdjęcie miejsc, które administruje

Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA.
3. Prace Konkursowe zawierające treści sptzęaznę zporządkiem prawnym Rzeczypospolitej

Polskiej, zawierĄące treści obrńliwe lń obelzywe, naruszające prawa autorskie osób



trzecich, atakże zawierĄące treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprryzslvoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godnośó osobistą w tym na tle
religijnym, etnicznym i rasowym, atakże takie, które nie spełniająwymagań określonych
niniejsąrm Regulaminem nie biorą udztałll w Konkursie i podlegają odrruceniu przez
Organtzatora.

4. Ptaca. Konkursowa sprzec7.n7a z Regulaminem lub taka, co do której Organizator
poweźnie wąĘliwośó, że może ona w inny sposób natuszać prawa osób trzecich, w
szczegóIności prawa,autorskie 1ub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przęz
Organłzatora.

5. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie
Regulaminu nie przysfuguje odwołanie. Jednocześnie Organizatot zastrzega sobie prawo
do zmiany podjętej decyzji w prrsrpadkll zmiany okoliczności 1ń powzięcia nowych
informacji.

6. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego praca zostanie nEWżeJ ocenione ptzez
Jury powoł ane pr zez Or ganizator a.

7. Prace konkursowe ocenia się wedfug następujących kryteriów:
- zdjęcie zgodne z tematem,
- bogate w szczegóĘ i kolorystyką
- staranne i estetyczne,
- charakteryrujące się ciekawym pomysłem.

8. Informację o decyzjt Jury Laureat Konkursu otrzyma za pomocąwiadomości nłrotnej na
adres e-mail, zktórego zostńa nadesłana Praca Konkursowa.

§ 5. Nagrody

1. Laureat konkursu otrTpanagrodę w postaci karty podarunkowej o wartości 300,- ń.
2. Komisja może zdecydowac o przyznańu dodatkowych nagród iwyróżniń.
3. Nagrody nie podlegająwyrrrianie na inne nagrody 1ń na ekwiwalent pienięzny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ęwetltlalne wady nagród.

§ 6. Prawa autorskie

1. Przekazując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza,
ze posiada on do wykonanego zĄęciapełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również
jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na
zdjęciu, atakże posiada zgodętych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
Konkursu orMw materiałach.podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach
i serwisach internetowych.

2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzęz ldziń w
Konkursie ldziela jednocześnie nieodpłatnej licencji nievryłącznej do wykonanego
zdjęcia na rzecz Organizatora (od chwili udostęnienia) bez ograniczń czasowych,
ilościowych otaz terytorialnych na nastęujących polach eksploatacji: w zakresie
utrwalania i nłielokrotniania - wprowadzęnia zdjęcia do pamięci komputera i sieci
multimedialnych, w tym Internetu; w zakresie obrotu oryginałem - wprowadzanie do
obrotu; w zakresie rozpowszechniania - publiczne udostęnianie zdjęcia w taki sposób,
ńykńdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym
równiez w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym
sieci wewnętrznych jak i Internęil oraz w systemie on-line. Jednocześnie uczestnik lub
opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw
autorskich zależnyc}t, w szczególności twórcze przeksńałcańe, przerabiarie
i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikpwanie w materiałach
promocyjnychzwiryanych z Konkursem, a takżena stronach internetowychOrgantzatora
orazv,rykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.



3. Przystęując do Konkursu Uczestnikbądź opiekun prawny w imięniu Uczestnika vryrńa
zgodę na opńlikowanie jego zdjęcia przez Organizatora na stronie internetowej oraz w

_ folderze wydanym przęz SM ,,ORUNIA" w okazji 40-1ęcta Spółdzielni.
4. Podpis pod PracąKonkursowąuwzględni imią nazwisko i wiek LaureataKonkursu.

§ 7. Wydawanie nagród

1. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi Konkursu na uroczystości 40-1ecia Spółdzielni.
2. Lauręń Konkursu traci prawo do nagrody, która staje się własnością Orgańzatora

w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przezLauteata Konkursu.

§ 8.Inne postanowienia

1. Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu
oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki
uczestnictwa w konkursie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnikom nie przysługuje vrrynagrodzęńe za uczestnictwo w Konkursłę ań za
wykorzystyw ańe przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób.
W prąrpadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających
znadaĘó ze strony Uczestnika, w tym w szczegóIności złamańaprzez Uczestnika zasad
Regulaminu Konkursu, Orgańzator ma prawo wykluczyó danego Uczestnika z Konkursu.
Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje
odwołanie.
Orgańzator zastrzega sobie prawo z.tniany Regulaminu Konkursu bez podani aptryazyry.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 t., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).

7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulpgrinem decyzje podejmuje
Organtzator.
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ZAŁĄCZNIKNR 1

Do Regulaminu

ZGOD A UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO*

1. Ja(imięinaavisko).....:...... .,zarieszkńyla.........
wyrńan zgodę na

vdziałludział mojego dziecka* (imię i naavisko dziecka, klasa, wieĘ

w konkursie fotograficznym,§asze osiedle w moich oczach- ulubione miejsca".

2. Akceptuję Regulamin Konkursu ivryrażam zgodęnaprzetwarzanie danych osobowych moich
i mojego dzieckaprzęz Organizatorów dla celów orgańzacyjnych i promocyjnych Konkursu
zgodnie z zasadami przetw arzanta danych określonymi w regulaminie konkursu.

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dot. RODO, stanowiącą zńączńk nr 2 do
Regulaminu Konkursu.

4. Wyrńan/nte wyrńam* zgodę na publikację pracy konkursowej na stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA" otaz w folderze łyydanym przez Spółdzielnie
Mieszkaniową,,ORUNI A" z okĄi 40-1ecia Spółdzielni.

Miejscowośó, data

*niepotrzebne skreślić

podpis uczestnika/opiekuna prawnego



ZAł,ĄCZNIK NR 2
Informacja RODO

Zgodńe z art. 13 i t4 rozporządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa
27 kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w mviązkuzprzetwaruarriem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE, informuje się, ze:
1. Tozsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych

osobowych przetwarzanych w związku z ttdzińem w konkursie ,,Ir{asze osiedle w moich
oczach - ulubione miejsca" w Spółdzielni Mieszkaniowej Orunia z siędzńą w Gdńsku
przyul. Krzemowej 2.

2. Kategorie danych osobowych. Przętwarzanie danych osobowych obejmuje następujące
kategorie danych:
o Dane osobowe opiekuna prawnego uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres

mailowy.
o Dane osobowe uczestnika koŃursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w prz5rpadku dzięci

w wieku szkolnym - klasą do której lczEszczą adres mailowy.
o Dane osobowe Lavreata konkursu: Imię i nazrłisko, wiek oraz w prrypadku dzieci w

wieku sĄolnym - klasę, do której uczEśzcza, adres mailory oruz adres zamieszkania.
o Dane osobowe opiekuna prawnego Lalreata konkursu: Imię i nazwisko, adres

mailowy oraz adres zamięszkańa
3. Cele przetwaruania i podstawa prawna ptzetwaruańa - PanilPana dane osobowe

przetwarzarte będąw zakresie niezbędnym do realizacji konkursu,§asze osiedle w moich
oczach - ulubione miejsca". Podstawą ptzetwarzatia Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. e RozporządzeriaParlatrtentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kultetnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ1o,1 z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (RODO) tj. jest to niezbędne do wykonania realtzowartego przez
Spółdzielnię Mieszkaniową,,ORUNIA" konkursu.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do darrych osobowych
uzyskują upowaznieni pracownicy Administratora, w zwirykl z wykonywaniem
obowiązków sfuzbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą byó przekazywane podmiotom
przetutarzającym darre osobowe rta zlecenie administratora w zakresie realizowanych
ptzez ni ego obowiązków.

5. Administrator nie będzie przekazywńPańEana danych osobowych do państwa trzeciego
lub do or gańzaĄi międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych. PanilPana dane osobowe przechowywane będą do czasu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych czyli do dnia zakończęnia
Konkursu.

7. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostęu do swoich danych
osobowych, prawo do żądania ich sprostowańa, do ograniczania przetwarzania tych
danych orazprawo do żądańa ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyzej.

8. ZaltomaĘzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania
PanilPana danych osobowych nie będzie dochodzió do zautomatyzowanego
podejmow aria decyzji, ani do profilowania.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 9.1.10 Informacja o
dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne
dla celów rwiązarryńzudzińem w Konkursie,§asze osiedle w moich oczach- ulubione
miejsca".


